
Notulen ALV vereniging Dorpsbelangen “Siddeburen vooruit” 

Datum  : donderdag, 30 januari 2020 
Tijd  : 20.00 uur 
Plaats  : zalencentrum ‘De Viskenij’ 
Voorzitter : M. Wolthof 
Notulist : M. Wolthof 
Bestuursleden : M. Wolthof, H. Kuper, N. Marinus, H. Bulthuis (M. Bisschop met kennisgeving 
afwezig) 
Aanwezig : zie presentielijst 
 
Agenda 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze vergadering. 
Alle stukken zijn gepubliceerd en liggen ook op tafel ter beschikking. Koffie en thee wordt 
aangeboden door de vereniging. Andere consumpties zijn voor eigen rekening.  

 
2. Vaststelling van de agenda en ingekomen stukken/agendapunten. 

Er is één ingekomen stuk van Geke Hoving (deze wil ze graag voordragen op de 
ledenvergadering). Hiervoor wordt een moment ter beschikking gesteld bij agendapunt 5. 
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Mededelingen van het bestuur 

Marjan Bisschop heeft zich afgemeld voor deze vergadering. 
De vergadering wordt opgenomen met een voice-recorder, zodat de notulen later gemaakt 
kunnen worden aan de hand van deze geluidsopname. 
Paul en Maria zitten niet aan de bestuurstafel omdat ze per ingang van 1 januari hun 
bestuursfunctie hebben neergelegd.  
 

4. Notulen van de vorige ALV  
Eerste opmerking gaat over het vermoeden tot dubbele betaling van de vloer van de 

feesttent (resp. 850,- euro). De vraag is of hier al duidelijkheid over is. (agendapunt 5) 

Antw: het is intussen duidelijk dat een betaling van een tentvloer dubbel is geweest. De 

persoon in kwestie die deze betaling heeft uitgevoerd aanvaard hiervoor geen 

aansprakelijkheid en verwijst naar een advocaat. Deze stap gaat ons echter (vooralsnog) te 

ver. 

Tweede opmerking gaat over de tekst dat alle leden vooraf op de hoogte worden gesteld 

over de bevindingen van commissie boekhouding. Dit is niet gedaan, hoe zit dat? 

(agendapunt 5) 

Antw: we hebben de leden inderdaad niet vooraf op de hoogte gebracht van de bevindingen, 

omdat de bevindingen nog niet volledig zijn uitgewerkt tot een conclusie. Op dit moment is 

het nog te vroeg om met concrete voorstellen te komen over welke stappen we kunnen 

ondernemen. Zodra er een conclusie is zullen de leden hierover worden geïnformeerd.  

N.a.v. bovenstaande vraag, wordt een vervolgvraag gesteld. Is de werkgroep al wel 

samengekomen? En is de kascommissie ook onderdeel van deze commissie boekhouding? 

Antw. Ja, deze werkgroep is samengekomen en nee, de kascommissie maakt geen deel uit 

van de commissie boekhouding. Wel zal de kascommissie desgewenst geïnformeerd worden 

over de bevindingen van de commissie boekhouding (dit vooral omdat beide commissies veel 

raakvlak hebben). 



Derde vraag gaat over de boekhouding van 2018, waarom deze zo laat wordt behandeld.  

Antw.: Voor deze boekhouding zijn we afhankelijk van een voormalig penningmeester. Deze 

boekhouding moest nog bij de huidige penningmeester worden ingeleverd. Vervolgens gaat 

deze boekhouding voor controle naar de kascommissie en pas dan kan deze boekhouding 

worden besproken op een ALV (het hele proces heeft lang op zich laten wachten). 

Vierde vraag gaat over de eventuele bevindingen van de commissie boekhouding inzake de 

jaren 2016 en 2017.  

Antw.: dit punt wordt behandeld bij agendapunt 5 en staat daarmee los van de notulen. 

De verdere notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Verslag commissie boekhouding 

De voorzitter legt kort uit wat de rol is van deze commissie. Geke wil als lid van deze 
commissie graag een toelichting geven aan de hand van haar persoonlijke bevindingen. Geke 
krijgt het woord. Haar ingekomen stuk is desgewenst na te lezen bij het secretariaat. 
Het woord gaat naar Nico om het feitenverslag van de commissie te bespreken. Na dit 
verslag is er gelegenheid om vragen te stellen over de inhoud daarvan. Ook dit verslag kan 
voor inzage ter beschikking worden gesteld bij het secretariaat. 
De kern van dit verslag is dat veel betalingen niet aantoonbaar (correct) zijn uitgegeven. En 
dat veel van de administratie incompleet en onduidelijk lijkt. Hiermee is het moeilijk om 
strafbare feiten te constateren en hoopt de commissie nog verdere informatie/bewijzen te 
kunnen achterhalen. Het advies is om de gebreken in de administratie ter kennisgeving aan 
de gemeente en provincie kenbaar te maken. En pas op een volgende ledenvergadering over 
te gaan op het bespreken van eventuele conclusies en vervolgstappen om tot een afronding 
van dit onderzoek te komen.  
Nico behandeld hierbij de volgende vragen: 
Vraag 1: zijn de subsidies binnengekomen op de rekening van dorpsbelangen? 
Antw.: Ja, deze zijn inderdaad binnengekomen op de rekening van de vereniging. 
Vraag 2: Wat zijn de eventuele gevolgen van het bespreken met de gemeente? 
Antw.: de mogelijkheid bestaat dat (een deel) van de subsidies teruggevorderd kan worden 
door de gemeente. We zijn gebonden aan de gemeentelijke verordening voor het 
verstrekken van de subsidies, waarbij het melden van ‘onregelmatigheden’ valt onder de 
voorwaarden van subsidieverlening. 
Vraag 3: Wie is verantwoordelijk voor de eventuele financiële schade die voortvloeit uit het 
mogelijk terugbetalen van subsidies (met de kanttekening dat slechts 2 personen uit het 
toenmalige bestuur hierop kunnen worden aangekeken)? 
Antw.: Er zal in desbetreffende situatie moeten worden gekeken naar verwijtbaar gedrag, 
waarbij de vervolgstap kan zijn om aan de hand daarvan over te gaan op het persoonlijk 
aansprakelijk stellen van mensen. Op dit moment is het nog te vroeg om daar iets over te 
kunnen zeggen. 
Vraag 4: Heeft de gemeente al gevraagd om verantwoording/toelichting van dergelijke 
zaken? 
Antw.: Nee, dat is tot op heden nog niet het geval geweest. 
Vraag 5: Als mensen aansprakelijk worden gesteld voor de financiele schade en dit niet door 
deze mensen kan worden betaald, betekent dat dan het einde van de liquiditeit van 
dorpsbelangen? 
Antw.: Die kans is aanwezig, maar het is nu nog te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen. 
Vraag 6: Moeten de jaarcijfers gedeeld worden met de gemeente? 
Antw.: Nee, er is geen verplichting om deze gegevens te delen. Overigens hoeft dit ook niet 
gedeeld te worden met de KvK. 



Vraag 7: Is het een idee om samen met de OVSS te kijken naar het verloop van de 
geldstromen om zo meer zekerheid te verkrijgen? 
Antw.: Ja, we hebben intussen ook het verzoek neergelegd bij de voorzitter van de OVSS om 
hierover om tafel te gaan.  
Hiermee hebben we de laatste vraag beantwoord en vanaf dit punt neemt de voorzitter het 
woord weer over. 

 
6. Verslag kascommissie boekjaar 2018 

Er is een jaarrekening opgesteld door de toenmalig penningmeester. We willen bij voorbaat 
aangeven dat we niet alle vragen kunnen beantwoorden, aangezien de verantwoordelijke 
persoon hiervoor, niet aanwezig is op deze vergadering. We delen de jaarrekening uit. De 
kascommissie bestaande uit dhr. M. Hartlief (2e termijn) en dhr. E. Blokzijl (1e termijn) 
hebben een verslag opgesteld naar aanleiding van hun controle. Ze komen tot de conclusie 
dat ook het jaar 2018 vergelijkbaar is met de boekhouding van 2016 en 2017 en daarmee dus 
onduidelijk en nauwelijks verifieerbaar. De eindconclusie is dat de kascommissie niet kan 
vaststellen dat de boekhouding op orde is en eveneens niet kan vaststellen dat er fraude is 
gepleegd. Het blijft dus aan de leden om zelf in te schatten of het boekjaar wel of geen 
goedkeuring zal krijgen.  
Er wordt opgemerkt door een van de leden dat er dubbele uitgaven op staan vermeld, met 2 
verschillende boekstuknummers. De reden hiervoor is onduidelijk en dit kunnen we alleen 
achterhalen door dhr. Huisman daarover te benaderen. We besluiten met de conclusie dat 
dit de jaarrekening is en dat we weinig vertrouwen hebben in het achterhalen van de 
juistheid van deze jaarrekening.  
Na stemming blijkt dan ook dat een absolute meerderheid tegen het verlenen van decharge 
is. Hiermee wordt de boekhouding van 2018 afgekeurd. 

 
7. Algemeen jaarverslag inclusief jaarrekening 2019 

De voorzitter brengt het algemeen jaarverslag uit, hier wordt een opsomming gegeven van 
alle activiteiten waar dorpsbelangen direct of indirect bij betrokken is geweest. En daarnaast 
alle vernieuwingen en veranderingen die we beleidsmatig hebben doorgevoerd om 
bestuurlijke zaken efficiënter en effectiever de laten verlopen. Vervolgens wordt de 
jaarrekening van 2019 uitgedeeld aan de leden, zodat deze bekeken kunnen worden. Paul 
van der Meij beantwoord eventuele vragen hierover. 
De hoge kosten voor de verlichting van de kerk komt ter sprake. Hier wordt op gereageerd 
dat de afspraken hieromtrent gemaakt zijn in het verleden en dat we veel maatregelen 
hebben getroffen om deze kosten te drukken (te denken aan vervanging naar duurzame 
Ledverlichting en een beperking van de brandduur). Overige kosten zitten vooral in de hoge 
energiebelasting en de jaarlijkse verzekering van de verlichting. Op dit moment hebben we 
nog niet voldoende aanleiding om de aanlichting van de kerk op te schorten. Toch blijft dit 
altijd een punt van aandacht voor het bestuur. Paul heeft verder nog een aantal zaken verder 
toegelicht danwel verduidelijkt. 

 
8. Verslag kascommissie boekjaar 2019 

De kascommissie van boekjaar 2019 bestaat uit dhr. E. Blokzijl (2e termijn) en mevr. A. Haan 
(1e termijn). Dhr. Blokzijl licht de controle toe. Belangrijk punt is het feit dat de termijn 
waarop de kascommissie het verzoek kreeg om de kas te controleren toch wel wat kort was. 
Het was wenselijk om eerder af te stemmen over het plannen van de kascontrole. We nemen 
dit aandachtspunt ter harte en zullen proberen de termijn bij een toekomstige controle te 
verlengen. Ebo geeft aan dat de boekhouding netjes in een digitaal systeem wordt 
bijgehouden en dat alles ter herleiden is. De kascommissie adviseert de vergadering tot 
verlenen van decharge. Bij stemming is het besluit tot verlenen van decharge unaniem en 
daarmee vastgesteld. 



 
9. Benoeming en vaststelling van de kascommissie 

Mevr. A. Haan zal voor de 2e en daarmee laatste termijn zitting nemen in de kascommissie. 
Vanuit de leden meldt dhr. M. Knipper zich als aansluitend kascommissielid. Dhr. Knipper is 
bij unanimiteit benoemd tot kascommissielid. 

 
10. Bestuursverkiezing 

- Mevr. K. Hofman in de functie van penningmeester 
Bij unanimiteit benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar. 

- Mevr. M. Entjes in de functie van bestuurslid 
Bij unanimiteit benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar. 

 Voor de overige zittende bestuursleden is de huidige termijn nog niet verlopen. 
 

11. Vaststelling contributie 2020 
De voorzitter geeft aan dat er vanuit het bestuur een verhoging van de verplichte contributie 
wenselijk is. Het bestuur stelt voor om het contributiebedrag te verhogen naar een bedrag 
van minimaal 10 euro per huishouden. Dit heeft onder meer te maken met de verwachting 
dat de hoogte van de gemeentelijke en provinciale subsidies fors naar beneden bijgesteld 
zou gaan worden. Hiermee zou een tekort in de begroting kunnen ontstaan.  
Het voorstel voor de verhoging van 7 euro naar 10 euro is ook bij stemming unaniem 
aangenomen.  
Er komen nog wel een aantal vragen over de betaling van de contributie. Het valt op dat 
vermeende automatische incasso’s niet zijn ingesteld. En dat het vaak gebeurt dat leden de 
contributie op behoorlijk uiteenlopende momenten wordt overgemaakt. Hierdoor kan het 
zijn dat er in het boekjaar 2019 nog contributies worden betaald van 2018. Dit maakt het niet 
altijd even inzichtelijk. We hebben aangegeven dat we ons uiterste best doen om hier een 
beter systeem in te krijgen waarbij we met de bank zullen moeten afstemmen over hoe de 
automatische incasso’s ingevoerd kunnen worden. We blijven voorlopig dus nog afhankelijk 
van de snelheid van betaling van onze leden. 

 
12. Sluiting 

Dit punt wordt door de voorzitter aangegrepen voor een mededeling van persoonlijke aard. 
De voorzitter (Marvin Wolthof) geeft aan op termijn zijn functie als voorzitter en daarmee 
bestuurslid neer te leggen. Dit omdat er het gevoel heerst dat de visie van de voorzitter niet 
op fundamentele punten in lijn ligt met de visie van een ander deel van het bestuur. De 
termijn waarop de rol van voorzitter wordt overgenomen hangt samen met de eventuele 
vervanging hiervan. Marvin geeft aan zijn functie uit te voeren zolang er nog geen vervanging 
is. Marvin wil daarom iedereen bedanken voor het gestelde vertrouwen en hoopt ook in de 
toekomst zich te kunnen blijven inzetten voor het welzijn van onze vereniging en daarmee 
het dorp. 
Na dit bericht worden alle leden bedankt voor hun aanwezigheid en graag tot de volgende 
ALV. 

 
 


