
 

 

Notulen  Algemene Ledenvergadering vereniging Dorpsbelangen Siddeburen 
Vooruit 

  Datum: 06-10-2021,  
   Plaats: MFC gebouw;           
  Aanvang:  20.00u., stukken liggen ter inzage vanaf 19.30u. 

 
Agenda 

1. Opening & mededelingen 
Nico Marinus heet als voorzitter a.i. iedereen van harte welkom. Er zijn een paar huishoudelijke 
mededelingen zoals “de koffie wordt door Dorpsbelangen aangeboden”. Als er na de vergadering 
gebruik wordt gemaakt van de horeca wordt er een coronacheck gehouden conform de richtlijnen. 
Verder moet iedereen de presentielijst tekenen zodat we weten hoeveel stemgerechtigden er 
aanwezig zijn. Je kunt alleen stemmen als de contributie is betaald. Er is per familie 1 geldige stem als 
de contributie is voldaan, en conform de nog geldende oude statuten is stemmen op een 
bloedverwante en familielid niet mogelijk. 
Afmeldingen zijn ontvangen van dhr. Alfred Bennink, dhr. Marvin Wolthof, Mevr. Marjan Bisschop. 
Er zijn geen aanvullingen of opmerkingen over de agenda vanuit de vergadering. Aanwezig zijn 28 
leden waarvan 27 stemgerechtigden. 
 

2. Ingekomen stukken 
Er is een ingekomen stuk van dhr. René Heller. Het stuk wordt ter vergadering voorgelezen. Het 
handelt over  duurzaamheid en energietransitie in het dorp. Zo zijn er geen elektrische laadpalen in 
het dorp (anders dan privé laadpunten) terwijl er gepromoot wordt dat iedereen elektrisch moet 
rijden. Het punt over duurzaamheid en energietransitie wordt zeker meegenomen door het bestuur 
en zal onder de aandacht gebracht worden in het overleg met de gemeente in de persoon van 
wethouder van Schie.  
 

3. Notulen ALV 2020, zie bijlage 
De notulen van de ledenvergadering van 2020 worden ongewijzigd vastgesteld. Het onderwerp 
Kascommissie komt terug bij punt 5 van deze agenda. 
 

4. Jaarverslag Secretariaat, zie bijlage 
Het jaarverslag van het secretariaat wordt ongewijzigd vastgesteld. Er volgt een korte uitleg bij de 
indeling van de diverse functies. Er zijn veel verschillende onderwerpen waar Dorpsbelangen zich 
mee bezig houdt en om de werklast te verdelen heeft ieder bestuurslid een bepaald onderwerp in de 
portefeuille. 
 

5. Financieel jaarverslag 2020, zie bijlage 
Er wordt nog uitleg gegeven over de financiële situatie van de jaren 2017,2018,2019. Er is toen geen 
décharge verleend door de vereniging (leden) aan de toenmalige penningmeester en bestuur. Dit 
was vooral omdat de uitgave van verkregen subsidiegelden (bij elkaar € 9000,00) niet verantwoord 
konden worden naar de gemeente toe. In overleg met de gemeente moest er uitleg komen over hoe 
de financiën besteed waren. De voorzitter a.i. heeft in overleg met de gebiedsregisseur uitgelegd dat 
de verkregen subsidiegelden wel aan het dorp zijn besteed.  Er is afgezien van het doen van aangifte 
van verduistering omdat dit niet haalbaar leek te zijn omdat je dan met bewijzen moet komen en 
rekeningen waren wel terug te vinden in de boeken.  Een uitgebreid extern onderzoek zou € 5000,00 
kosten. De financiële verantwoording van de jaren 17,18,19 is verder zo gelaten. Er is dus geen 
décharge verleend over die jaren en de aansprakelijkheid blijft bij het voorgaande toenmalige 
bestuur. De mailwisseling over dit onderwerp met de gemeente ligt ter inzage.   



 

 

Het financieel jaarverslag geeft voldoende duidelijkheid over de geldstromen. Op dit moment 
hebben we 734 betalende leden van 10 euro en dat geeft samen met de subsidies voldoende 
financiële basis en een gezonde cashflow.  
In het overzicht staat bij het vermogen de afkorting KWS. Dit is de Kinderspeelweek commissie. 
Dorpsbelangen beheert de bankrekening. Zij beraden zich of zij zelfstandig verder gaan. 
De jaarrekening van 2020 wordt hiermee vastgesteld. Er zijn verder geen vragen.  
 
Namens de Kas controlecommissie krijgt mevr. Haan het woord.  Zij brengt verslag uit van de 
commissie en constateert dat de kas keurig overzichtelijk is en alles duidelijk verantwoord is en stelt 
de vergadering voor om décharge te verlenen aan de penningmeester en dit wordt met applaus 
ontvangen.   
 
Verslag Kascontrolecommissie 
Van de kascommissie is alleen mevr. Haan aanwezig en zij heeft het nu 2x gedaan. Er wordt gevraagd 
wie zitting wil nemen in de commissie en uiteindelijk worden de heer Martin Knipper, de heer 
Lambertus Koops van t'Jagt benoemd en als reservelid mevr. Geertje Grijpstra. 
 

6. Begroting 2021, zie bijlage 
Geen vragen over de begroting 

7. Bestuursverkiezing 
Het bestuur bestaat uit de heren Nico Marinus (secretaris), Hans Bulthuis en de dames Karin Hofman 
(penningmeester) en Martine Entjes (ledenadministratie). Door het tussentijds aftreden van 3 
bestuursleden, is de functie van Voorzitter tijdelijk vervuld door dhr. Nico Marinus. Door het 
tussentijds aftreden zijn er 3 vacatures ontstaan. Het zittende bestuur heeft eerst 3 dorpsgenoten 
bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur, dit was in november 2020. Dit zijn de dames 
Greet ter Laan, Jolanda Huisman, en de heer Kees Kemper.  Halverwege 2021 zijn mevr. Patries van 
de Kamp en de heer Joey Bruinsma erbij gekomen.  
Volgens de huidige statuten dient de functie van voorzitter conform art. 9 lid 1 in de vergadering te 
worden gekozen. Bestuursleden hebben maximaal 3 jaar zitting en dienen dan aftredend te zijn en 
kunnen zich terstond herkiesbaar stellen. 
 
Het bestuur stelt voor om de volgende kandidaten te benoemen: 
 a. Voorzitter: dhr. Nico Marinus 
Bestuursleden: 
 b. mevr. Greet ter Laan   met algemene stemmen 
 c. mevr. Jolanda Huisman 
 d. mevr. Patries van de Kamp 
 e. dhr. Kees Kemper 
 f. dhr. Joey Bruinsma 
 
Alle bestuursleden worden bij acclamatie en onder applaus benoemd. 
Het bestuur heeft de scheidende bestuursleden Marvin Wolthuis, Henk Kuper en Paul van Mey en 
Marjan Bisschop-Homan. Allen is een attentie aangeboden en bedankt voor hun werkzaamheden  
voor Dorpsbelangen.  
 
Bestuursleden nemen de plaats in het rooster van aftreden in van de persoon die zij vervangen,  
Rooster van aftreden:  
 

Functie 2022 2023 2024 2025 

Voorzitter  Nico   X  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
De nieuwe bestuurssamenstelling moet 
geregistreerd worden bij de Kamer van 
Koophandel. 

 
9. Voorstel tot Statutenwijziging 
De Statuten van Dorpsbelangen dateren van 1985 en zijn aan vernieuwing toe. Een aantal zaken zijn 
niet opgenomen en vooral ook de uitwerking van een aantal artikelen staan niet beschreven in het 
Huishoudelijk reglement. Daarnaast is de wet sinds 1985 aangepast op een aantal punten en moeten 
wij voldoen aan de nieuwe wetgeving en de per 1 juli 2021 in werking getreden Wet bestuur en 
toezicht rechtspersonen. 
We hebben met notaris Marieke Poort de nieuwe Statuten samengesteld en het huishoudelijk 
reglement uitgebreid alles conform de huidige wetgeving. 
 
Conform de oude, nu nog geldende, Statuten hebben we voor een Statutenwijziging een 2/3 
meerderheid van het totaal aantal leden nodig. Dat zou in de praktijk betekenen dat er bijna 450 
leden op een vergadering zouden moeten verschijnen.  
Wij kunnen dit alleen doorvoeren conform Art.15 lid 1, lid 3 en lid 4. Dat betekent in de praktijk dat 
dit in twee stappen gedaan moet worden. 

I. In de vergadering moet 2/3 van het totaal aantal leden aanwezig zijn;  
II. Indien dit niet het geval is zal binnen 4 weken wederom een vergadering worden 

gehouden met als enig agendapunt de Statutenwijziging en dat besluit kan dan 
genomen worden met  2/3 van de door aanwezigen uitgebrachte stemmen. 

Daarna worden de nieuwe Statuten van kracht conform art. 15 lid 6 en 7.  
De 2e vergadering is gepland op woensdag 13 oktober in het MFC om 20.00u. met als enig 
agendapunt de Statutenwijziging. 
 
10. Activiteiten 
De activiteitenkalender staat gepubliceerd op de website van Dorpsbelangen: 
https://www.dorpsbelangensiddeburen.nl 
We zitten nog steeds in Coronatijd en dat betekent dat er per activiteit gekeken moet wat kan en wat 
mag.  
De activiteitencommissie wordt geleid door Hans Bulthuis en uitgevoerd samen met Martine Entjes 
en Joey Bruinsma. Deze enthousiaste club heeft als eerste evenement nu de spooktocht staan op 6 
november a.s. In de afgelopen week was er de kindermarkt en ketelmuziek die samen met de 
Ondernemersvereniging is georganiseerd maar dit zal worden door overgenomen door 
Dorpsbelangen.  Ook willen we duidelijk noemen dat veel vrijwilligers bereid zijn om mee te helpen 
bij de uitvoering van diverse activiteiten en we willen ze hierbij ook hartelijk bedanken. We willen 
ook de samenwerking met andere verenigingen versterken. Er zijn nu vele nieuwe mensen in het 
bestuur met nieuwe ideeën.  
Er komt een vraag vanuit de zaal. Mevr. Jannie Pelgrim vraagt zich af of er gedacht is aan het 
organiseren van een Kerstmarkt. Mevr. Vriendt heeft zich verdiept in de materie van onder meer de 
vergunningen en het lijkt haast niet mogelijk. Zodra je met horeca erbij doet of ergens onder dak dan 
zit je in de hoogste categorie qua coronamaatregelen. Bovendien duurt een vergunning aanvragen 
ongeveer 8 weken en dat is al haast niet meer te regelen.  Buiten is meer mogelijk om te doen, en 
een mogelijkheid om een tent van Dorpsbelangen te gebruiken. Het weekend van 11-12 december 

Secretaris  Jolanda  X   

Penningmeester  
Karin 

X   X 

Bestuurslid Hans   X  

Bestuurslid Martine X   X 

Bestuurslid Kees X   X 

Bestuurslid Greet  X   

Bestuurslid Patries   X X 

Bestuurslid Joey  X   



 

 

zou een optie zijn maar mevr. Vriendt doet het niet alleen. Mogelijk kan de ondernemersvereniging 
mee doen. Zij hebben over 3 weken vergadering. We zullen dit in een klein comité oppakken. 
De geplande Kerstwandeling gaat niet door. Daarvoor in de plaats komt er een kerstavond dienst. 
 
11. Rondvraag en Sluiting 
In verband met het stopen van het Bokkeblad moeten we op zoek naar een andere krant en of een 
andere manier van publiceren. Meest voor de hand liggend zou de Regiokrant zijn maar dat is een 
commerciële krant en je mag alleen vrije tekst publiceren als je ook advertenties plaatst. Dat wordt 
een vrij dure aangelegenheid van ca. 1000 euro op jaarbasis. We gaan nog in gesprek met de krant.  
De andere krant Regionieuws verschijnt 1x in de maand, kunnen we ook even informeren. Verder 
publiceren we op FB, de website, instagram en we denken erover na om een publicatiebord te 
plaatsen in het dorp.  
 
Dhr. Reilink: m.b.t.  het financieel verslag: Er is nu 3 jaar waarover geen décharge is verleend. De 
vraag is of het huidige bestuur nog aangesproken kan worden op de zaken van toen.  De voorzitter 
antwoord dat dat niet het geval is. Het toenmalige bestuur is en blijft aansprakelijk voor die jaren. 
We zullen de vraag ook nog voorleggen aan Marieke Poort. 
Dhr. Buitenkamp: waarschijnlijk zal er op 4 en 5 mei volgend jaar weer een optocht zijn. Doet 
Dorpsbelangen daarin mee?  Er is een eigen 4&5 mei comité die dit oppakt en regelt maar 1 persoon 
van het bestuur van Dorpsbelangen zal ons vertegenwoordigen.   
Dhr. Koops van t'Jagt.  Op de Oudeweg wordt te hard gereden. Verzoek aan Dorpsbelangen om dit 
met de gemeente te bespreken en of we snelheidsbeperkende maatregelen kunnen nemen bijv. een 
Smileybord plaatsen?  De voorzitter zegt dat we een telefoonnummer hebben van Rijkswaterstaat 
(ook in verband met de werkzaamheden aan de N33 straks en de sluiproutes die dan in het dorp 
ontstaan), om klachten te melden. We gaan ook in gesprek met gebiedsregisseur over dit onderwerp 
maar ook over de verkeersveiligheid in het dorp. Bij het nieuwe kindcentrum worden op de aan- en 
afvoerwegen de kruispunten aangepast t.w. kruispunt bij de bocht bij Fledderman, de nieuwe 
aanvoer op de plek van de oude school met de bijbel en kruispunt Kugelslaan. We zijn in gesprek met 
de projectleider en Veilig Verkeer Nederland. Tevens zijn we in gesprek met de scholen over de 
invulling van de groenstrook die er straks komt langs die aanvoerweg over de invulling daarvan. 
Verder zijn we met de gemeente in gesprek over de herbestemming van de oude schoolgebouwen 
van de Rutger Koplandschool, de Springplank en de Peuterspeelzaal. Daarnaast zijn we ook in 
gesprek over de woningbouw op verschillende locaties in het dorp. Er is overleg met wethouder van 
Schie om de belangen van ons dorp goed onder het voetlicht te brengen.  
 
Afsluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de vlotte prettige vergadering. Volgende 
week woensdag is dus nog de 2e formele vergadering met als enig agendapunt de nieuwe Statuten 
en huishoudelijk reglement. 
 
 

Woesdag 13 oktober 2021 2e vergadering  ALV Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit! 
Agenda  
1. Opening en mededelingen: 
Start vergadering 20.00u  
Bericht van afwezigheid ontvangen van Hans Bulthuis, Martine Entjes en Greet ter Laan. 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom Een bijzonder welkom voor Marvin Wolthuis. De 
voorzitter spreekt nogmaals zijn dank uit voor het werk dat Marvin heeft verzet voor Dorpsbelangen 
o.a. ook als vicevoorzitter. Heeft net als de andere scheidende bestuursleden een attentie gehad. 
Marvin spreekt zijn dank uit en memoreert dat er bijzondere jaren achter de rug zijn en hoopt nu dat 
de ledenvergadering en het bestuur in volste vertrouwen weer samen kunnen werken en dat hij daar 
zijn bijdrage aan kan leveren. 



 

 

Er zijn 16 leden aanwezig waarvan 13 stemgerechtigd zijn. (1 stem per gezin).  
 
2.  Nieuwe Statuten en huishoudelijk Reglement. 
De voorzitter legt uit over het hoe en waarom de statuten aangepast moeten worden.  Dit heeft 
onder meer te maken met de herziene wetgeving sinds 1985 en de Wet bestuur op toezicht 
rechtspersonen die per 1 juli van kracht is gegaan.  Een greep uit de zaken die nu anders geregeld 
moeten worden zijn oa. dat er geen belangenverstrengeling van bestuursleden mag zijn bij 
bestuurlijke zaken. De term gezinshoofd is gedateerd en wordt nu een natuurlijk persoon van 18 jaar 
en ouder die contributie heeft betaald. Uitnodigingen voor jaarvergaderingen kan nu ook digitaal en 
via de mail verzonden worden. De minimale bezetting van het bestuur wordt 3 ipv 5 en functies 
worden door het bestuur zelf verdeeld en niet meer benoemd door de ALV, en het instellen van 
commissies onder het bestuur is nu mogelijk.  
Ten aanzien van de kascommissie: De kascontrolecommissie wordt nu bijgestaan door een financiéel 
expert of door een accountantsverklaring.  
Stemmingen kunnen nu eventueel ook digitaal; hoe dit moet worden uitgevoerd zal in het 
Huishoudelijk reglement beschreven worden. 
Bij Statutenwijziging en zwaarwegende zaken kan de beslissing worden genomen door een 2/3 
meerderheid van de aanwezige leden op een ALV. Voor overige zaken geldt een meerderheid van de 
helft + 1 van de aanwezige stemgerechtigden. 
Marvin Wolthuis heeft een vraag over een financieel: wordt deze toegevoegd aan kascommissie? Zo  
staat nu in de statuten. De voorzitter antwoordt dat dit zo is maar hoe dat geregeld moet worden 
moet uitgewerkt worden in het huishoudelijk reglement. 
Dhr. Fledderman vraagt naar het kostenplaatje van een financieel expert of accountant; een bedrag 
van €5000,00 is genoemd in de vorige vergadering. De voorzitter legt uit dat dat kosten waren voor 
een uitgebreid boekenonderzoek aan de hand van het niet dechargeren van de penningmeester over 
de jaren 2017, 2018,2019. Dat is niet het bedrag wat een goedkeuring van een financieel expert of 
accountantsverklaring. 
Dhr. Wolthuis heeft nog een vraag over de contributie; Er wordt uitgelegd dat alleen natuurlijke 
personen van 18 jaar of ouder lid kunnen worden. Wij registreren per familie/adres maar daarvan is 
dus dan 1 stemgerechtigd maar het gezin mag wel deelnemen aan de activiteiten van dorpsbelangen. 
We zullen dit punt nader uitwerken in het huishoudelijk reglement zodat het duidelijk is voor 
iedereen.  
Ook over innen van de contributie is een vraag. Er staat nu "Daarbij kunnen de leden verplicht 
worden een opdracht tot automatische betaling van de periodieke bijdrage te verstrekken". Dit klinkt 
dwingend maar het geeft het bestuur een handvat om zoveel mogelijk per automatische incassso te 
kunnen innen. Dit is een manier van contributie innen die het bestuur graag wil vanwege de 
efficiëntie en overzichtelijkheid maar is niet dwingend (er staat "kunnen verplicht worden"). Er wordt 
nog steeds zelf door mensen contributie overgemaakt en er wordt zelfs nog contact betaald. Die 
mogelijkheden blijven bestaan. 
Voor de volledigheid verwijzen we naar de nieuwe Statuten en de toelichting hierbij. De Statuten 
worden nadat de akte is ingeschreven bij de notaris, gepubliceerd op de website van Dorpsbelangen 
en de toelichting wordt in een bijlage meegezonden bij de notulen van de ALV 2021. 
 
Verder zijn er geen vragen en hierna wordt het voorstel tot aannemen van de nieuwe statuten in 
stemming gebracht. De stemming is per handopsteking en wordt met algemene stemmen 
aangenomen. Nu kan de akte van de Statuten worden aangeboden aan de notaris ter inschrijving in 
het register. 
 
3. Rondvraag en sluiting: 
Mevr. Vriendt wil nog een aanvulling geven op het onderwerp van de Kerstmarkt gesteld in de vorige 
vergadering: Het is nu te kort dag met de geldende maatregelen is het niet verstandig om een markt 
met meerdere ondernemers te organiseren. Er zijn te veel haken en ogen en te kort dag om zaken te 



 

 

regelen conform de coronamaatregelen. De markt mag wel bij 1 persoon onder dak. Zij gaat dus wel 
een kerstmarkt houden in haar eigen schuur. 
Dhr. Fledderman snijdt het punt aan van verkeerssnelheid in het dorp. Hij dringt er op aan dit 
onderwerp graag nog een keer onder de aandacht te brengen bij gemeente, politie, etc.  Er wordt 
over het algemeen veel te hard gereden op verschillende plaatsen in het dorp. Ook de weg naar 
Hellum toe daar wordt hard gereden. Dorpsbelangen heeft het idee van dhr. Koops van t' Jagt al bij 
de gemeente aangegeven over de zogeheten Smiley en matrix borden. We zijn ook in gesprek met de 
gemeente over verkeersveiligheid i.v.m. de bouw van de nieuwe school.   
Er wordt geopperd dat de bewoners zelf iets kunnen doen maar er is al van alles gedaan zo blijkt uit 
de discussie. De gemeente zou hier meer mee moeten doen. Dit punt wordt meegenomen in het 
volgende overleg met de gemeente. De voorzitter geeft dat we een telefoonnummer hebben van 
Rijkswaterstaat (ook in verband met de werkzaamheden aan de N33 straks en de sluiproutes die dan 
in het dorp ontstaan), om klachten te melden. 
Hierop aansluitend wordt ook gemeld dat het verkeer intensiever wordt aan de Veenweg/dijk. Daar 
worden 29 woningen versterkt en dat genereert ook extra (bouw) verkeer. 
 
Dan heeft mevr. Hoving een vraag over publicaties van verschillende zaken zoals evenementen/ 
activiteiten. Informatie is soms niet goed te vinden. Het blijkt dat de oude website van 
Dorpsbelangen nog steeds in de lucht is. Wij als Dorpsbelangen kunnen die site niet uit de lucht halen 
dat moet de beheerder doen van die site en dat zijn wij niet. Het juiste adres van de website is: 
www.dorpsbelangensiddeburen.nl  
We zullen een mailing uitdoen en op Facebook publiceren waar alle (email) adressen van de website 
fb en bestuursleden in staan. Ook zijn we bezig om een publicatiebord te instaleren op een centraal 
punt in het dorp zodat daar al het nieuws van het dorp op komt te staan.    
Er wordt ook voorgesteld om Flyers te maken van de activiteiten en die te verspreiden via de 
ondernemers. Dhr. Wiersma van het MFC zegt dat ze ook bezig zijn om een digitaal bord bij de HUB 
te krijgen. Daarin zouden we kunnen participeren maar dat is nog in de onderhandelingsfase. 
 
Niets meer ter zake doende sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 
 
 
 
Notulist: 
Jolanda Huisman      Nico Marinus 
Secretaris       Voorzitter 
 
Handtekening       Handtekening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


