
 
Notulen Algemene ledenvergadering 20 mei 2015 

 

 

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

20 mei 2015 te Zuidwending (Veendam) 

 

Aanwezig, vertegenwoordigers van: dorpshuis De Til te Leek, dorpsbelangen Stedum, dorpshuis De 

Wending te Zuidwending, dorpsraad Wedde, CMO STAMM, dorpsbelangen Nieuw Scheemda/’t Waar, 

MFC Nieuw Scheemda/’t Waar, dorpsbelangen Oldehove, Plaatselijk Belang Kiel-Windeweer, 

dorpsbelangen Leermens, Plaatselijk Belang Vledderveen, dorpsbelangen Usquert, dorpshuis Usquert, 

dorpshuis Pieterburen, dorpsbelangen Spijk, dorpsbelangen APB Bedum, dorpshuis Weersterheem te 

Garrelsweer, dorpshuis Orando te Westeremden, dorpsraad Zuidbroek, dorpsbelangen Scheemda, 

dorpsbelangen Losdorp 

 

Afwezig (m.k.), vertegenwoordigers van: dorpsbelangen Grootegast, dorpshuis Warfhuizen, FNV-huis De 

Fakkel te Uithuizen, dorpsraad Muntendam, dorpshuis De Rotonde te Niekerk, dorpsbelangen 

Froombosch, dorpsbelangen Lauwerzijl, wijkcentrum De Schakel te Groningen, dorpsbelangen Ulrum, 

Niek en Lia Veldhoen (Commissie van Advies), erelid Jan Wigboldus, stichting Dorpshuis 'De Oude School' 

te Eenrum, dorpsbelangen Slochteren 

 

Notulist(e): mevrouw G. Wijnalda 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Rudi Slager opent de vergadering en heet een ieder welkom in dorpshuis De Wending te 

Zuidwending. Het thema van vanavond is: zorg en welzijn, dorp of gemeente. Er zijn veranderingen, er zijn 

taken verschoven, o.a. van het rijk naar de gemeente en van gemeenten naar bewoners. En als je dan met 

dit onderwerp bezig bent in het dorp, is het dan zinnig om erover na te denken wat voor consequenties dit 

heeft, of laat je de boel de boel? Misschien is het goed om niet af te wachten, maar er boven op te springen, 

want dit kan een kans zijn. Als je achterover leunt, zou je wel eens te laat kunnen zijn. Dat is het thema 

waar Dirk Strijker het over gaat hebben in het 2
e
 deel van de avond.  

 

2. Mededelingen 

De afmeldingen worden opgenoemd.  

De nieuwe teamleider, Olga Hartman, wordt voorgesteld. Zij is actief op allerlei terreinen en daardoor 

breed inzetbaar. 

 

3. Notulen vergadering d.d. 8 mei 2014 

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 

De voorzitter vraagt of er naar aanleiding van de notulen nog vragen zijn. 

Annelies Borchert, dorpshuis Pieterburen: onderaan de 1
e
 pagina wordt het initiatief SMS genoemd. Wat 

gaan zij doen? Want wij hebben scheuren in Pieterburen, moeten we daarover met hen communiceren? 

Toelichting van Groninger Dorpen: de SMS (Samenwerking MijnbouwSchade) is een overleggroep die op 

initiatief van Groninger Dorpen is opgericht in de 2
e
 helft van 2012, naar aanleiding van de beving van 

Huizinge. We ontdekten dat er veel organisaties betrokken waren bij mijnbouwschade en als Groninger 

Dorpen hebben we het initiatief genomen om samen op te trekken om 1 geluid te laten horen. We hebben 

veel resultaat hieruit behaald. Zo was dit de kans om kleine organisaties aan de Dialoogtafel te krijgen. 
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Maartje Kiep geeft een nadere toelichting over SMS en de rol van SMS en van Groninger Dorpen aan de 

Dialoogtafel. Tevens benoemt ze een paar onderwerpen die op dit moment spelen aan de Dialoogtafel. 

 

4. Bespreken en vaststellen: 

a) Financieel verslag 2014  

Exploitatierekening 2014 

De penningmeester, Jaap Klip, neemt zoals ieder jaar de cijfers door: 

het exploitatieresultaat is nul. Dit had ook negatief kunnen zijn, maar daar kom ik zo op terug. 

Wij moeten de begroting afstemmen op die € 258.000 en andere baten, waarbij de netto personeelskosten 

ten laste komen van de vereniging, dat wil zeggen onder verrekening van doorberekende kosten. Dit zijn 

werkplanuren.  

 

Vorig jaar hebben wij een positief resultaat behaald van € 3.409. De Provincie heeft gevraagd naar de 

bestemming van dit resultaat. Wij hebben uitgelegd dat dit besteed wordt aan Wandelen Groningen. Omdat 

dit een besteding is van het resultaat van 2013, is dit niet in de exploitatierekening verwerkt maar afgeboekt 

op de algemene reserve. Na eliminatie van dit bedrag zal het exploitatieresultaat uit normale exploitatie over 

2015 € 4.523 bedragen. Dit bedrag is als bestemmingsreserve voor Groninger Dorpendag 2015 verwerkt.  

Hiermee is de vraag van de provincie naar de bestemming van het resultaat op voorhand beantwoord. Uit 

de vergelijkende cijfers blijkt dat zowel de kosten als de baten tot een stabiel beeld leidt. 

 

Vraag Harm Stubbe van Dorpsraad Wedde over de afschrijving ICT: u schrijft niet af, u reserveert ook niet.  

Jaap Klip legt uit: wij schrijven niet af, omdat de ICT helemaal afgeschreven is. Als je afschrijft is dat al een 

voorziening. Daarmee breng je iets ten laste van de exploitatie. Maar als er niets is, kun je er geen 

voorziening voor nemen.  

 

Balans per 31 december 2014 

Dubieuze debiteuren hebben we niet meer; u betaalt allen keurig. Daarom staat deze post op nul. 

Zoals eerder opgemerkt, moesten we bestemming geven aan die € 3.409. Uit de balans blijkt dat dit bedrag 

is afgeboekt op het Eigen Vermogen. 

De goedgekeurde jaarrekeningen met accountantsverklaringen liggen hier ter inzage. 

 

b) Jaarverslag 2014 vereniging Groninger Dorpen 

Het jaarverslag is dit keer in een ander vorm verschenen. Normaal is het een boekwerk, ditmaal is het 

kernachtig samengevat in 4 pagina’s. 

Op de vraag welke vorm de voorkeur voor volgende keren heeft, is het antwoord de korte en krachtige 

versie.  

 

5. Begroting 2015 

De penningmeester licht toe: de begroting is een equivalent van de jaarrekening over 2014. Dit kun je 

alleen opstellen met een schuin oog naar de subsidie en de contributies, de vaste kosten en proberen weer 

op nul uit te komen. Komt er weer een positief resultaat, moeten we weer een bestemming zoeken. 

 

Vraag van de penningmeester uit Spijk: bent u zeker van subsidie dit jaar? 

Rudi Slager bevestigt dat we tot en met 2016 verzekerd van subsidie.  

 

De begroting wordt hiermee vastgesteld en goedgekeurd.  
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6. Bestuursverkiezing  

Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen van nieuwe bestuursleden.  

Aftredend en herkiesbaar: de heer Gerrit Schuurhuis 

Gerrit Schuurhuis wordt bij acclamatie herkozen.  

 

7. Terugblik Groninger Dorpendag 

Op 14 februari hebben wij de Groninger Dorpendag gehad. Dat was een succesvolle dag. Meermalen is de 

vraag gekomen waarom we dit maar 1x in de 4 jaar organiseren, daarom gaan we erover nadenken of we 

een dergelijke dag niet vaker zouden kunnen organiseren. 

Maartje Kiep blikt terug op deze Groninger Dorpendag aan de hand van een beeldverslag in een 

PowerPointpresentatie. Na afloop wordt de speciale editie van het Nijsblad gepresenteerd die volledig in het 

teken van deze dag staat. Een herinnering aan 14 februari jl. en alvast een uitnodiging voor de eerstvolgende 

Groninger Dorpendag! 

Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Koos Bos van dorpshuis De Wending.  

De overige aanwezige leden krijgen vervolgens ook een exemplaar overhandigd.  

 

8. W.v.t.t.k. en rondvraag 

Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

W.v.t.t.k. 

Er zijn geen punten. 

 

Pauze 

 

Thema: onze vaste columnist van het Nijsblad en Hoogleraar Plattelandsontwikkeling op de Mansholt-

leerstoel aan de Rijksuniversiteit, de heer Dirk Strijker, houdt een inleiding over:  

 

Zorg en welzijn, dorp of gemeente? 

 

Hieronder het persbericht dat Groninger Dorpen publiceerde naar aanleiding hiervan d.d. 21 mei 2015. 

 

Burgerparticipatie: dorpen boeken mooie resultaten zonder dwang. 
 

Burgerparticipatie is ‘in’, maar dorpen moeten zich niet laten dwingen en vrij blijven in de rol 

die ze kiezen. Aan het woord is Dirk Strijker, Hoogleraar Plattelandsontwikkeling, tijdens de 

Algemene Ledenvergadering van Groninger Dorpen. 

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor allerlei overheidstaken op bijvoorbeeld het gebied 

van zorg en doen bij de uitvoering daarvan graag een beroep op de bewoners. De vraag is of dit een 

wenselijke ontwikkeling is en waar de grenzen liggen. Strijker lichtte toe dat uit onderzoek van het 

Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat bewoners van dorpen niet per se meer aan burenhulp doen 

dan bewoners in steden. 

 

Aan de andere kant bestaat de participatiesamenleving op het platteland natuurlijk al lang. Zo draaien 

bijna alle dorpshuizen op vrijwilligers en voeren in meerdere dorpen de bewoners gemeentetaken uit 

zoals het maaien van de berm. Vaak efficiënter en slimmer dan de gemeente zou kunnen. Vanuit de 

zaal vertelden bestuursleden uit Stedum en Wedde over zorginitiatieven in hun dorp waarbij 

vrijwilligers samenwerken met professionele zorgverleners. Niet omdat het moet, maar omdat men 
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graag het dorp leefbaar houdt. Prachtig volgens Strijker, zolang het maar zonder dwang gebeurt en op 

de manier zoals het dorp het wenst. Gemeentes moeten wat dat betreft vaak nog leren loslaten. De 

dorpsvereniging kan mooi een paraplu-functie vervullen voor al die verschillende dorpsinitiatieven en 

zodoende zorgen voor structuur en continuïteit. 

 

De Algemene Ledenvergadering van Groninger Dorpen vond dit jaar plaats op 20 mei in dorpshuis De 

Wending in Zuidwending. Op de goed bezochte avond werd ook een speciale editie van het Nijsblad 

van deze koepelorganisatie voor dorpen en dorpshuizen gepresenteerd. Een luxe uitvoering met een 

uitgebreid verslag van de geslaagde Groninger Dorpendag die op 14 februari in Winschoten 

plaatsvond. Namens alle vrijwilligers die zich inzetten voor een leefbaar platteland nam Koos Bos, 

bestuurslid van De Wending, het eerste exemplaar in ontvangst. 

 

- Einde persbericht - 

 

Van Bree, Vledderveen, vindt dat de gemeente de dorpsbelangen in de richting duwt om de ogen en oren 

van het dorp te worden. Hij krijgt hier een vreemd gevoel bij en vraagt zich af of dit bij meer dorpen speelt. 

Dirk Strijker heeft hier geen onderzoeksresultaten over. Maar hij zou het prima vinden om een 

doorgeefluik voor bijv. niet-brandende lantaarnpalen te zijn, maar bijv. niet-functionerende gezinnen is een 

ander verhaal. Hij zou zich niet in zo’n structurele rol laten drukken omdat je het niet kan waarmaken en je 

zaken gaat missen. Je hebt wel uiteraard burgerplicht. Zijn ervaring is: gemeenten weten weinig van 

burgers. Gemeenteambtenaren kijken al wel op dorpssites en dat is goed.  

 

Kees de Brij, Zuidbroek, heeft een paar keer een gesprek gehad met optimistische gemeenteambtenaren, 

maar het blijft hangen op de vraag wie het gaat doen. Blijkbaar moeten mensen die al druk zijn en er dus 

geen tijd voor hebben die taken uitvoeren. Is er onderzoek gedaan of er wel genoeg vrijwilligers zijn die tijd 

hebben?  

Strijker: Er is onderzoek naar gedaan en nee, die vrijwilligers zijn er niet. Je hebt de categorie zoals zojuist 

benoemd én net-gepensioneerden die nog kwiek zijn. Bio’s: Bejaarden in Opleiding. Die hebben vaak net 

iets meer geleerd en staan nog volop in het leven. Zij richten zich vaak op het dorpsleven. Alleen is daarbij 1 

probleem: zij hebben veelal ondersteunende medewerkers gehad. Nu moeten ze het zelf doen (typen, 

briefjes op fiets rondbrengen) en dat is vaak even wennen.  

 

Wij gáán geen burgerparticipatie doen, dat dóen we al.  

Er is geen sprake van dwang. Ambtenaren hebben niks te zeggen! Het dorp mág dingen doen, maar dat 

hoeft niet. 

De Brij noemt dat uit eerder door Strijker genoemd onderzoek blijkt dat er een spanningsveld komt door de 

decentralisatie, waarom gaan we hier dan mee door? 

Er is een inhoudelijke reden voor decentralisatie, geeft Strijker aan. Gemeentes gaan het beter doen dan 

Den Haag, maar daar blijft het bij. Gemeentes kunnen niets verplicht opleggen aan dorpen, dat gaat niet 

gebeuren. 

De Brij vraagt of zaken niet omgedraaid kunnen worden: iets moet gebeuren, laat het dit jaar door het dorp 

gedaan worden en kijk of het werkt. 

Gemeenten moeten dan loslaten geeft Strijker aan en dat is erg lastig. Neem de positie in: ‘als we iets 

overnemen, doen we het op onze manier. En als jullie dat niet goed vinden, doen jullie het zelf maar’. Jullie 

machtspositie is groot! 

 

Fokko Smit, Stedum, licht Zorgzaam Stedum, die ook in het eerder vermelde Nijsblad staat, verder toe: wij 

hebben 60 vrijwilligers, gecoördineerd door 3 vrijwilligers. Deze mensen bieden bijv. hulp bij invullen van 

een belastingformulier, het doen van een spel enz. Het 1
e
 jaar liep het stug, maar daarna ging het lopen. Als 

dorp kun je zelf best wat doen en bereiken!  
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Harm Stubben, dorpshuis Wedde: of je doet niets, of je doet wel wat. Als je wel wat doet, heb je regie. Wij 

hebben ‘Wedde dat t lukt’ opgezet om formele en informele zorg te koppelen. We zitten hiermee nog in een 

vroeg stadium, maar als je een dorp hebt met enthousiaste mensen, lukt het en zie je ook dankbaarheid! 

Dat is een enorme drijfveer.  

 
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. 21/05/2015 

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


