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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Groninger Dorpen gehouden op dinsdag 12 

april 2016 te Ten Boer 

 

Aanwezig, vertegenwoordigers van: dorpsbelangen Oldebert/Tolbert, APB Bedum, dorpsbelangen Wirdum, 

dorpsbelangen Scheemda, dorpsbelangen Nieuw Scheemda/’t Waar, MFC Nieuw Scheemda/’t Waar, MFC 

De Meeden te Aduard, dorpsbelangen Usquert, dorpshuis De Heekt te Holwierde, dorpshuis De Rotonde te 

Niekerk, dorpsbelangen Loppersum, dorpsbelangen ’t Zandt, dorpshuis ’t Zandt, dorpshuis De Fakkel te 

Uithuizen, dorpshuis Zijlvesterhoek te Onderdendam, dorpshuis De Til te Leek, dorpsbelangen Spijk, 

dorpsvereniging Lellens, dorpsbelangen Froombosch, dorpsbelangen Aktie ’68 Kommerzijl, Vriend van 

Groninger Dorpen: Wold en Waard 

 

Afwezig (m.k.): dorpshuis Hellum, dorpshuis Stitswerd, Plaatselijk Belang Vledderveen, dorpsbelangen 

Enumatil, dorpshuis De Warf te Warfhuizen, dorpsbelangen Finsterwolde, dorpsbelangen Kropswolde, 

Vriend van Groninger Dorpen:  Rabobank Noord-Groningen (Winanda Hoegen), Ons Dorpshuis te 

Westeremden, Pl. Belang Vooruitgang De Wilp, dorpsbelangen Hellum, ere-lid Jan Wigboldus, dorpshuis 

Loppersum, dorpshuis Open Haard te Kruisweg, dorpsbelangen Westerlee, dorpsbelangen Rottum, 

Plaatselijke Belangen Kiel-Windeweer en Nieuwe Compagnie, dorpsbelangen Lauwerzijl, dorpsbelangen 

Losdorp, dorpshuis De Tiehof te Onnen, dorpsvereniging Slochteren, dorpsbelangen Lutjegast, 

dorpsbelangen Vierhuizen 

 

Notulist(e): mevrouw G. Wijnalda 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Rudi Slager opent de algemene ledenvergadering van Groninger Dorpen om 20.05 uur. Hij heet 

een ieder welkom in het dorpshuis van Ten Boer. Voor ons als bestuur en medewerkers is dit een 

thuiswedstrijd. 

 

2. Mededelingen 

Fijn dat u er bent. Wij verzoeken u de presentielijsten te tekenen, voor zover nog niet gedaan. 

De voorzitter noemt de organisaties op die zich hebben afgemeld. 

Ook meldt de voorzitter de penningmeester Jaap Klip af, hij kan niet aanwezig zijn wegens 

familieomstandigheden. 

Afgelopen jaar zijn er ook weer nieuwe medewerkers bijgekomen, maar het is wel leuk om ze allemaal nog 

maar eens te noemen, ook al hebt u met velen waarschijnlijk al contact of contact gehad. 

 

3. Notulen vergadering d.d. 20 mei 2015 

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 

4. Bespreken en vaststellen: 

a) Financieel verslag 2015 

Exploitatierekening 2015 

Er zijn geen vragen over de getoonde sheet met de Exploitatierekening over 2015. De voorzitter bedankt 

penningmeester Jaap Klip en medewerker Sjouke Bakker voor de werkzaamheden die er aan zijn verricht. 
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Balans per 31 december 2015 

Zoals u kunt zien, staat er een positief bedrag onderaan de streep. Niet om spaargeld op te bouwen, maar 

voor het geval van tegenslagen. Het is niet een extreem hoog bedrag, maar het geeft aan dat wij een 

gezonde vereniging zijn. 

 

Een vraag van dorpsbelangen Froombosch: vindt er ook een kascontrole plaats of anderszins een controle 

op de financiën?  

De voorzitter licht toe dat onze financiën worden gecontroleerd door een accountant, dan is een kascontrole 

niet nodig. De accountantsverklaring hebben we mee, mocht u deze willen inzien. 

 

Voor de volledigheid hieronder een toevoeging op de notulen van de op de avond zelf afwezige 

penningmeester Jaap Klip: 

Het resultaat uit gewone exploitatie bedraagt € 6.963,-. Dit bedrag is ondergebracht in een 

bestemmingsreserve voor het project ‘Gemeentelijke herindeling’, waardoor het resultaat van de 

jaarrekening een resultaat van nihil geeft. 

 

b) Jaarverslag 2015 vereniging Groninger Dorpen 

Het jaarverslag wordt pagina voor pagina doorgenomen. Er zijn geen vragen over en het jaarverslag wordt 

bij deze vastgesteld. 

 

c) Producten uit het werkplan 2016 

Adviseur Nienke Vellema geeft een toelichting op het jaarplan voor 2016. Jaarplannen worden gebaseerd op 

een meerjarig beleidsplan. Het huidige beleidsplan loopt dit jaar af, dus er wordt inmiddels weer gewerkt 

aan een beleidsplan voor de komende 4 jaar. Dit vraagt de provincie van ons als onderbouwing voor de 

budgetsubsidie die wij jaarlijks van de provincie ontvangen.  

Aangezien we tegenwoordig veel projecten uitvoeren, hebben we er dit jaar voor gekozen om de projecten 

op te nemen in ons jaarplan. Want de projecten versterken eveneens de doelstellingen uit het beleidsplan. 

In het kort zijn er in ons jaarplan 4 aandachtsgebieden te benoemen: 1) Ondersteunen van leden bij hun 

activiteiten en organisaties, 2) Duurzame Dorpen, 3) Uitwisseling en 4) Aardbevingen. 

 

De voorzitter neemt het woord weer over en zegt vooral contact met de medewerkers op te nemen als u 

zaken heeft gezien waar u uw voordeel mee kunt doen. En u snapt waarschijnlijk na het zien van deze 

presentatie ook waarom wij inmiddels 10 medewerkers hebben. 

 

5. Begroting 2016 

De begroting wordt gepresenteerd door de voorzitter. Hij meldt dat hij het nu kan gaan voorlezen, maar u 

kunt het zelf zien. Dit is niet het totaal van alle activiteiten, dit overzicht is los van de projecten.  

 

Dorpsbelangen Bedum vraagt wat de post ‘kosten communicatieadvies’ omvat 

Sjouke Bakker licht toe: de financiën hiervoor zaten eerst in het budget van het werkplan. Dit jaar is er een 

externe adviseur ingehuurd. 

Rudi Slager vult aan: wij hebben enorm veel informatie te delen, kijk maar eens naar onze website. Maar 

door de hoeveelheid informatie is deze niet meer zo toegankelijk. Het leek ons daarom goed, om hiervoor, 

maar ook voor andere communicatiezaken, iemand van buiten in te huren. 

 



 
Notulen Algemene ledenvergadering 12 april 2016 

 

Pagina 3 van 5 

6. Bestuursverkiezing  

De laatste tijd is er uitvoerig over de samenstelling van het bestuur gesproken en we kwamen gelukkig 

steeds verder.  

 

Aftredend en herkiesbaar: 

De heer R.A.C. Slager (voorzitter) 

Vicevoorzitter Jan Boer: de voorzitter, Rudi Slager, is aftredend, maar ook herkiesbaar. Hij mag nog twee 

keer herkozen worden, ik raad u aan dat te doen! 

Rudi Slager wordt bij acclamatie herkozen. 

 

Afgetreden:  

De heer G. Schuurhuis 

De voorzitter: de heer Schuurhuis heeft er voor gekozen om met ingang van 1 januari jl. uit het bestuur te 

treden. Dat is jammer, maar het is gebeurd. 

Maar daarnaast zijn vicevoorzitter Jan Boer en secretaris Johan van Omme aftredend en officieel niet 

herbenoembaar. Daarmee blijven penningmeester Jaap Klip en ik over. De veelheid van taken is te veel voor 

2 personen. Daarom zijn we naarstig op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden, misschien heeft u de 

vacature voorbij zien komen. Naar aanleiding van die zoektocht ga ik nu 4 mensen aan u voorstellen 

waarvan wij als huidig bestuur vinden dat zij zeer geschikt zijn om de taken van Groninger Dorpen op zich 

te nemen en het bestuur te versterken. 

 

Kandidaten in alfabetische volgorde: 

 

Jan Bessembinders, Onstwedde, jarenlang wethouder in de gemeente Stadskanaal, veel bestuurlijke 

ervaring, ook met dorpen. 

Geertje Dijkstra, Noordhorn, jaren lang actief in het bedrijfsleven in Noord-Friesland, behoefte aan 

verandering, ook lid van de gemeenteraad van Zuidhorn. 

Ron van Duuren, Middelstum, specialist op het gebied van communicatie, onderwijs en automatisering. 

Tjerd van Riemsdijk, Groningen, gepensioneerd inmiddels, bekend met onderwerpen als wonen en 

plattelandsontwikkeling. 

 

We kunnen schriftelijk gaan stemmen, maar dat zijn we niet gewend bij Groninger Dorpen. 

Kunt u zich vinden in de benoeming van deze 4 mensen als bestuursleden van Groninger Dorpen? 

Alle 4 kandidaten worden benoemd bij acclamatie. Ze krijgen bloemen overhandigd. 

 

Secretaris Johan van Omme voegt toe dat hij het fantastisch vindt dat we zoveel sollicitanten hebben 

gekregen op de vacature, een onbetaalde baan. Hij heeft dit opgepakt als compliment voor Groninger 

Dorpen: mensen willen graag bij en met ons werken! 

 

Aftredend: 

De heer J.J. Boer (vice-voorzitter) 

De heer J.H. van Omme (secretaris) 

De voorzitter kaart een probleem aan, kijkend naar de situatie van het bestuur met ingang van vanavond. 

Er zijn nu 2 ervaren bestuursleden, de voorzitter en de penningmeester, en zojuist zijn er 4, nu nog 

onervaren bestuursleden benoemd. Zij dienen ingewerkt te worden en dat kost tijd. Volgens de statuten 

moeten we nu officieel afscheid nemen van 2 ervaren bestuursleden, Johan van Omme en Jan Boer. 
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Het stelt aan u als leden voor om deze 2 mensen nog voor maximaal een jaar te herbenoemen. Als we 

gedurende dit jaar besluiten dat de overstap gemaakt kan worden, stoppen we dan met deze 2 mensen. 

Wij beseffen dat dit tegen de statuten ingaat, maar de Algemene ledenvergadering kan anders besluiten. 

Jan Boer en Johan van Omme worden bij acclamatie voor maximaal 1 jaar herbenoemd. 

De voorzitter meldt dat hij het fijn vindt dat de continuïteit op deze manier gewaarborgd kan blijven. 

 

7. W.v.t.t.k. en rondvraag 

Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

W.v.t.t.k. 

Er zijn geen punten. 

 

Pauze 

 

Thema: Nieuwe Democratie 

 

De heer Jan Hendrik Jansen, directeur bij de Friese zusterorganisatie Doarpswurk, houdt een inleiding 

over: 

Hoe kunnen we de gewone burgers, de zogenaamde zwijgende meerderheid, meer betrekken bij ‘politieke’ 

thema’s. Hoe kunnen we daar handen en voeten aan geven? En met welke rol voor 

dorpsbelangenorganisaties? 

 

Hieronder het artikel dat Groninger Dorpen publiceerde 

naar aanleiding van deze Algemene ledenvergadering (d.d. 

19 april 2016). 

 

Mini Groninger dorpentop  

Op de algemene vergadering van de dorpshuizen- en 
dorpsbelangenkoepel Groninger Dorpen werd dit jaar een mini 
dorpentop gehouden. 

Op dinsdag 12 april hield Groninger Dorpen haar jaarlijkse 
ledenvergadering in het dorpshuis van Ten Boer. In Ten Boer is ook het kantoor van Groninger Dorpen gevestigd, dus 
een thuiswedstrijd dit keer. 

Eén van de hoogtepunten van de vergadering was de bestuursverkiezing, waar maar liefst 4 nieuwe bestuursleden 
werden gekozen om het huidige kader te versterken. Voorzitter Rudi Slager werd herbenoemd en 2 niet-herkiesbare 
bestuursleden kregen een uitlooptermijn van maximaal een jaar, om de inhoudelijke overdracht naar de nieuwkomers 
zorgvuldig te kunnen doen.   

Maar eveneens ‘TOP’ was vervolgens de inhoudelijke en levendige discussies waar leden zich onderling uitspraken 
over ‘Wat vind jij echt belangrijk voor de leefbaarheid van het Groninger platteland’ en ‘Wat is daarvoor nodig’? Deze 
zogenaamde 'Mini Groninger dorpentop’ was onder leiding van Jan Hendrik Jansen, directeur bij de Friese 
zusterorganisatie Doarpswurk. In het huidige democratische bestel overschreeuwt het geluid van tegenstemmers de 
mening van de zwijgende meerderheid nogal eens. Dit openbaart zich vooral rond verkiezingstijd. De uitdaging is om 
met de ‘zwijgende meerderheid’ in gesprek te komen, tussen de verkiezingen door. Daartoe is het concept burgertop 
G1000 in de stad Groningen toegepast. In Fryslân wordt momenteel in regionaal verband met de plattelandsorganisaties 
en -bewoners, gemeentelijke en provinciale politici en ambtenaren gesproken, als input van het toekomstig provinciale 
plattelandsbeleid: Friese Dorpentop 2016. Dinsdag bleek het wat de dorpsbelangen- en dorpshuisbestuurders van 
Groninger dorpen betreft, vooral te gaan om voorzieningen, saamhorigheid en de jeugd.  
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Groninger Dorpen formuleert binnenkort weer haar beleid voor de komende vier jaar. Op basis van bovenstaande 
uitkomsten kan ze met een gerust hart verder met haar huidige kerntaken: het adviseren en informeren van 
Dorpsbelangen- en Dorpshuisorganisaties voor een leefbaar platteland! 

Alle aanwezigen worden door de voorzitter, de heer Slager, bedankt voor hun komst en wel thuis gewenst 
om 22.15 uur. 
  
 
Voor akkoord getekend d.d. 13/04/2016 

     
R.A.C. Slager J. van Omme 
Voorzitter Groninger Dorpen Secretaris Groninger Dorpen 
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