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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Groninger Dorpen gehouden op donderdag 

11 mei 2017 te Haren 

 

Aanwezig, vertegenwoordigers van: Het Spinnenweb te Sappemeer, dorpsbelangen Usquert, dorpshuis 

Usquert, dorpsbelangen Nieuw Scheemda - ’t Waar, dorpsbelangen Loppersum, APB Bedum, Ons 

Dorpshuis te Westeremden, De Rotonde te Niekerk, dorpsbelangen Lauwerzijl, dorpsbelangen Niekerk-

Oldekerk-Faan, Orando te Westeremden, dorpsbelangen Onnen, Vriend van Groninger Dorpen: Debora 

van Zeebroeck-Boneschansker, dorpshuis Onderdendam, dorpsbelangen Oldebert/Tolbert, Plaatselijk 

Belang Visvliet, ere-lid Jan Wigboldus, dorpsbelangen Losdorp, De Groenenberg te Glimmen, dorpshuis 

Adorp, dorpshuis Weersterheem te Garrelsweer, t Schanshuus te Niezijl, dorpsbelangen Froombosch,  

dorpsbelangen Scheemda, dorpsbelangen Den Horn, dorpsbelangen Noordlaren, De Mellenshorst te 

Haren, Actie '68 te Kommerzijl, Fivelhoes te Zijldijk, De Tiehof te Onnen 

 

Afwezig (m.k.): buurthuis Jipsinghuizen, dorpshuis Stitswerd, Plaatselijk Belang De Wilp, dorpshuis 

Hellum, dorpsbelangen Woltersum, dorpsbelangen Finsterwolde , FNV-huis De Fakkel te Uithuizen, 

dorpshuis "Humsterland" te Oldehove, dorpsbelangen Mensingeweer, De Schakel te Oosterhoogebrug, 

dorpsbelangen Sauwerd & Wetsinge, VVV/D Garsthuizen en Startenhuizen, MFC Nieuw Scheemda/’t 

Waar, dorpshuis Leermens, dorpsbelangen Vierhuizen, dorpshuis De Til te Leek, dorpshuis Tolbert, 

dorpsbelangen Zijldijk. 

De volgende niet-leden hebben zich afgemeld: Vriend van Groninger Dorpen: Geke Hanselmann-Goosen 

en Niek en Lia Veldhoen 

 

Notulist(e): mevrouw G. Wijnalda 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Rudi Slager opent de vergadering. In de wereld om ons heen vinden veel veranderingen plaats. 

Dit is iets van alle tijden. Men moet zich altijd aanpassen, ook in de eigen leefomgeving. Je kan schouders 

ophalen, of je schouders eronder zetten. Als bestuur vragen wij ons ook vaak af: moeten we hierin 

meegaan, aanpassen, afstoten? Maar als er iets gaat veranderen in de dorpen, heeft dat ook gevolgen voor 

Groninger Dorpen. Dit leek ons een goed onderwerp voor het tweede deel van deze vergadering. 

 

2. Mededelingen 

Graag de presentielijsten tekenen voor zover nog niet gedaan. 

Wanneer u het woord neemt, graag uw naam en de naam van uw organisatie noemen.  

De organisaties die zich hebben afgemeld, worden opgenoemd. 

De nieuwe medewerkers van Groninger Dorpen worden voorgesteld. 

Heddy Leerink is met pensioen gegaan. 

Het verslag van het tweede, thematische deel, wordt gemaakt door Ton Hoekstra, vrijwilliger bij Groninger 

Dorpen. Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor u als onze leden, maar ook voor ons als koepelorganisatie. 

Enkele data om te noteren: 

- 17 juni is het PlattelandsParlement in de gemeente Bronckhorst 

- 1 juli organiseren wij een Dorpshuizenexcursie 
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3. Notulen vergadering d.d. 12 april 2016 

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.  

 

4. Bespreken en vaststellen: 

a) Financieel verslag 2016 

Exploitatierekening 2016  

Penningmeester Jaap Klip licht toe. 

De gerealiseerde baten zijn vrijwel gelijk aan de begroting. De kosten verschillen op onderdelen van de 

begroting, met name de kantoorkosten en bestuurskosten zijn hoger dan begroot. Daarentegen zijn de 

kosten werkplan en administratiekosten lager dan begroot. De totale kosten blijven binnen de begroting wat 

resulteert in een negatief resultaat van € 457,-, dus vrijwel nihil. 

 

Balans per 31 december 2016 

Door dit resultaat daalt het kapitaal met € 457,-. Het kapitaal bestaat vrijwel alleen uit liquide middelen. 

 

De heer Alberda van dorpsvereniging Usquert merkt op dat we royaal in de liquide middelen zitten en 

vraagt of wij daar een bestemming aan hebben gegeven. 

Dit is niet het geval, maar de Provincie is hiervan op de hoogte. Wij krijgen van de Provincie een 

1-sterrenbeoordeling. Dit houdt in dat ze geen vragen hebben, maar ons een gezonde organisatie vinden. 

 

De goedkeurende accountantsverklaring is in de pauze en na afloop van deze bijeenkomst in te zien. 

 

b) Jaarverslag 2016 vereniging Groninger Dorpen 

Het Jaarverslag 2016 wordt doorgenomen. Het jaarverslag wordt vastgesteld. 

 

c) Werkplan 2017 

Het Werkplan 2017 wordt toegelicht aan de hand van een PowerPoint-presentatie.  

 

5. Begroting 2017 

Ondanks dat de accountantskosten vorig jaar veel lager zijn uitgevallen, hebben we deze post toch hoog 

gelaten. Dit omdat de regelgeving voor controle is veranderd; er moet nu meer gecontroleerd worden, dus 

zullen er hogere kosten aan verbonden zijn. 

De bestuurskosten zijn deze keer lager ingeschat en ook de kosten voor communicatie (want vorig jaar 

hebben we veel extra kosten gemaakt i.v.m. een nieuwe website. Zo komen we weer uit op nul, wat ook het 

streven is. 

De heer Spakman uit Froombosch merkt op dat de kosten voor het werkplan veel hoger zijn dan de vorige 

keer. Jaap Klip legt uit dat de kosten vorig jaar verlaagd zijn omdat de communicatiekosten zo hoog waren. 

Dit is gedaan om de begroting gelijk te trekken. 

De heer Spakman vraagt zich af of het slim is om de bestuurskosten nu lager in te zetten, aangezien de 

kilometerkosten hoger zullen uitvallen nu er meer bestuursleden zijn. Jaap Klip licht toe dat de hoge 

bestuurskosten van vorig jaar met name wervingskosten waren. Vandaar dat die post nu weer is verlaagd. 

 

6. Bestuursverkiezing  

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

steeds verder.  
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De stand van zaken:  

 

Aftredend en herkiesbaar: 

Jaap Klip (penningmeester) wordt bij acclamatie herkozen.  

 

Afgetreden:  

Geertje Dijkstra en Tjerd van Riemsdijk zijn in de loop van het jaar afgetreden. Daar hadden beiden hun 

eigen redenen voor en dat respecteren we.  

 

Aftredend: 

Jan Boer (vice-voorzitter) en Johan van Omme (secretaris). 

Beiden hebben zich 10 jaar lang belangeloos ingezet voor Groninger Dorpen. De inzet van beide heren 

wordt opgesomd. Namens het bestuur, medewerkers en de leden worden Jan en Johan bedankt voor hun 

inzet. 

 

Kandidaten in alfabetische volgorde van voornaam: 

Bij de werving van nieuwe bestuursleden hebben we bewust ingestoken op een gevarieerde samenstelling 

en een goede afspiegeling van onze verenigingsleden en initiatiefnemende bewoners.  

 

Agmar van Rijn 

Betrokken bij de Groningse Dorpen omdat ze begaan is met de mensen die in dorpen wonen. Met een 

kritisch beschouwende blik is ze een echte generalist. Agmar ziet kansen voor de dorpen en staat 

tegelijkertijd kritisch tegenover het feit dat dorpen steeds meer zelf moeten regelen omdat de overheid zich 

terugtrekt. Woonachtig in Stedum en werkzaam bij de stichting Groninger Kerken. 

 

Emmy Wolthuis 

Emmy kent Groninger Dorpen al geruime tijd. Bij het opzetten van een netwerk ondernemende vrouwen 

Vitaal Hoogeland kwam zij Groninger Dorpen al tegen. Emmy wil ondersteunend aan dorpen zijn en op de 

achtergrond verbindend. Actief is ze ook binnen de Raad van Advies van de Natuur en Milieufederatie 

Groningen. Ze noemt zichzelf een krent in energiegebruik, maar zet zich toch volop in. Haar expertise ligt 

op het gebied van tekstschrijven, projectadministratie, financiën en duurzaamheid. Emmy woont in 

Warffum. 

 

Gerda Steenhuis (afwezig) 

Gerda is gemotiveerd om als bestuurslid bij te dragen aan Groninger Dorpen zodat ze haar opgebouwde 

expertise voor de vereniging kan inzetten. Gerda is enthousiast, heeft plezier in samenwerken en toont visie 

en oog voor het verbinden van mensen. Ze is gewend om te denken en te werken vanuit de inwoners van de 

dorpen. Ook werkt ze zelfstandig vanuit haar eigen communicatiebureau. 

 

Marieke Creemer 

Breed inhoudelijk onderlegd met kennis over dorpen en het platteland. Marieke is landschapsecoloog en 

heeft veel advieservaring in de ruimtelijke ordening. Haar stijl is rustig en bedachtzaam. En al fietsend 

mijmert ze nog even over de dingen na. Zo ontvingen we na ons kennismakingsgesprek nog een mail om 

te benadrukken dat ze ook veel ervaring heeft als vrijwilliger of het werken met vrijwilligers. Marieke is dan 

wel geboren in Rotterdam en woonachtig is in Meerstad. Maar haar hart gaat uit naar het Groninger 

platteland, het landschap en de mensen. 
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Meindert Schollema 

Bestuurlijk gepokt en gemazeld, o.a. bekend als burgemeester van de gemeente Pekela. Is sinds kort met 

pensioen, maar inmiddels weer volop actief in Middelstum. Meindert staat erom bekend dat hij een 

duidelijke mening heeft en deze ook laat weten. Tegelijkertijd overziet hij inmiddels het speelveld en geeft 

ook anderen ruimte en podium. Meindert ziet de huidige ontwikkelingen als een belangrijk moment: 

Gemeentegrenzen veranderen maar mensen en dorpen blijven. Steeds meer moet op eigen kracht 

gebeuren. Meindert geeft dat graag mede vorm vanuit het bestuur van Groninger Dorpen. 

 

Ronald Helder 

Als professional en mens met hart en ziel betrokken bij de zorg in Groningen. En zoals zijn naam het al 

zegt, hanteert hij een doortastende – heldere – aanpak. Trage projecten of processen krijgen een boost 

wanneer Ronald erbij betrokken is. Ronald heeft veel ervaring met het implementeren van nieuwe 

processen, systemen en organisatievormen. Heel even overwogen we deze Drent niet voor te stellen als 

nieuw bestuurslid, omdat Ronald in Assen woont. Maar hoewel Ronald in Drenthe woont, is hij een 

geboren Groninger en zo voelt hij zich ook en is daar heel trots op. 

 

De 6 kandidaten worden per acclamatie benoemd tot bestuursleden van Groninger Dorpen. 

 

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

Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

W.v.t.t.k. 

Er zijn geen punten. 

 

Pauze 

 

Thema: Veranderende Groninger dorpen, Groninger dorpen verandert in verbinding met de dorpen mee!  

 

Veranderen en mee veranderen: Groninger Dorpen levert graag maatwerk 

 

Op de drukbezochte bijeenkomst stond het thema ‘veranderen’ centraal. Er verandert veel in en rondom 

dorpen. Denk aan: gemeentelijke herindeling, verschuiving van taken van de overheid naar bewoners, 

nieuwe bewonersinitiatieven op nieuwe thema’s, meer druk op de vrijwilligers in dorpen… 

Dorpsorganisaties zoeken naar nieuwe organisatievormen om het vrijwilligerswerk behapbaar te houden en 

ook voorliggende kansen te kunnen grijpen. Groninger Dorpen levert daarbij graag het steuntje in de rug 

wanneer dorpen dat willen.  

Twee goede voorbeelden uit de praktijk deelden hun ervaringen. Zo is Netwerk Den Andel gestopt om 

vergaderingen uit te schrijven. Het organiseert alleen nog goed bezochte bijeenkomsten over een specifiek 

onderwerp, voor de mensen die daar interesse in hebben en er wat mee willen doen. Het niet-populaire 

bestuurswerk is tot een minimum beperkt. In Westeremden wordt al wel nagedacht over hoe het 

verenigingsleven en de dorpsvoorzieningen anders en efficiënter georganiseerd zouden kunnen worden, 

maar zolang de 400 inwoners het nog volhouden om samen de 20 (!) besturen en 100 (!!) bestuursfuncties 

in stand te houden, zullen er nog geen grote veranderingen worden doorgevoerd.  

De inleiders, resp. Geert Hoevers en Geir Eide, werden bedankt met een Knol’s koek en ook de mensen van 

de Mellenshorst voor hun professionele en gastvrije ontvangst van hun collega-leden. 
 
Onze vrijwilliger, Ton Hoekstra heeft een uitgebreid verslag van dit onderdeel geschreven. Dit verslag is 
spoedig na deze ALV op onze website gepubliceerd. 
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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. 12/05/2017 

     
R.A.C. Slager Vacant 
Voorzitter Groninger Dorpen Secretaris Groninger Dorpen 


