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

16 mei 2019 in Dorpshuis ’t Spectrum te Sebaldeburen 

 
Aanwezig, vertegenwoordigers van: Stichting Dorpshuis Hellum, Dorpshuis Weersterheem te Garrelsweer, 
Dorpshuis ’t Spectrum te Sebaldeburen, Dorpshuis De Soltketen te Kommerzijl, Dorpsvereniging Oldebert te 
Tolbert, MFC De Meeden te Aduard, Stichting Wisselwerking te Midwolda, Vereniging Dorpsbelangen Nieuw 
Scheemda te ’t Waar, Stichting Dorpshuis Kropswolde, Dorpsbelangen DES Zevenhuizen, Stichting Dorpshuis 
Meeden, Dorpsbelangen Niekerk-Oldekerk-Faan, De Tiehof te Onnen, Plaatselijk Belang Noordwolde,  
Stichting Dorpscentrum Usquert, Vereniging Dorpsbelang Usquert, Dorpshuis Agricola te Baflo,  
Plaatselijk Belang Opende, Dorpshuis Pieterburen, Belangenvereniging Meerdorpen, Stichting Dorpsbelangen 
Middelstum, Dorpshuis Lutjegast, Plaatselijk Belang Visvliet, Stichting MFC Grijpskerk, Vereniging 
Dorpsbelangen Lettelbert, Stichting Beheer MFC Nieuw Scheemda /'tWaar, Dorpsbelangen Schouwerzijl, 
Dorpshuis Fivelhoes Zijldijk, Vereniging Dorpsbelangen Lauwerzijl, Vereniging Dorpsbelangen Ezinge, Gemeente 
Westerkwartier, Dorpsbelangen Eenrum, Klankbordgroep Woldendorp, Dorpsbelangen Scheemda, 
Dorpsbelangen Usquert, Dorpshuis De Rotonde Niekerk, Dorpsbelangen Noordlaren, De Schans 
Westerkwartier, Vereniging Ons Dorpsbelang Doezum, Algemeen Plaatselijk Belang Bedum, Vereniging 
Plaatselijk Belang Toerisme Bourtange, Stichting Dorpshuis Leermens 

 
Afwezig (m.k.): Stichting Buurthuis Jipsinghuizen, Plaatselijk Belang Glimmen, Dorpshuis Humsterland, 
Oldehove, Stichting FNV-huis De Fakkel, Dorpsbelangen Kommerzijl, Dorpsbelangen Onnen, Stichting Dorpshuis 
Tolbert, Dorpsbelangen Oosternieland, Dorpsbelangen Overschild, Stichting Dorpshuis ’t Zandt, Dorpshuis De 
Til te Leek, Vereniging Dorpsbelangen Vierhuizen 

 
Notulist(e): mevrouw A. Scherff 
 

 

1. Opening 

Voorzitter Rudi Slager opent de vergadering. Hij heet ons allen welkom in Sebaldeburen. 

Zelf de handen ineenslaan, initiatieven nemen en aan de slag gaan voor en met de mensen uit je dorp. In veel 

dorpen is ondernemerschap aanwezig: dorpsbewoners zien en benutten kansen waarmee zij waarde voor het 

dorp en zichzelf creëren. Geert de Jong vanuit Stichting Woondromen Opende en Dirk Strijker, Hoogleraar 

Plattelandsontwikkeling (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen) zijn voor deze avond uitgenodigd om hierover 

vanuit hun invalshoek iets te vertellen en te delen met ons. Dit komt aan de orde in het tweede deel van deze 

vergadering. 

 

2. Mededelingen 

Graag de presentielijsten tekenen voor zover nog niet gedaan. 

Wanneer er wisselingen zijn in het bestuur dan graag de mutaties doorgeven aan Groninger Dorpen. 

Rudi laat iedereen die bij elkaar aan tafel zit even kennismaken met elkaar. 

 

3. Sfeerverslag Algemene ledenvergadering 24 april 2018 

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.  

 

4. Bespreken en vaststellen: 

a) Financieel verslag 2018 en punt 5 begroting tezamen. 

Exploitatierekening 2018  

De Stichting en de Vereniging treden als één naar buiten toe. Jaap licht de structuur en het financieel verslag 

van Groninger Dorpen toe in een powerpoint-presentatie. Deze presentatie is te vinden op onze website. 
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Balans per 31 december 2018 

De heer Wigboldus (ere-lid) stelt de vraag hoe je met de huur 33 procent kunt afwijken. Jaap legt uit dat dit de 

kantoorkosten betreft. De huur valt onder de post Huisvesting en Werkplekken.  

 

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

 

b) Jaarverslag 2018 vereniging Groninger Dorpen en jaarplanning 2019 

Het jaarverslag 2018 heeft men toegestuurd gekregen en wordt doorgenomen. Het jaarverslag wordt 

vastgesteld. 

 

Hilda Hoekstra neemt ons a.d.h.v. een powerpoint-presentatie mee naar zaken die we dit jaar gaan doen. 

Deze presentatie is te vinden op onze website.  

De vereniging is trots op haar leden. Dorpen zijn stuk voor stuk aan de slag met ondernemende initiatieven. Op 

het gebied van zorg, energie of verkeer & vervoer. Maar ook het runnen van het dorpshuis of dorpswinkel. 

Diversiteit alom! 

Als Groninger Dorpen proberen we aan te sluiten bij wat jullie in het dorp meemaken. Punten die in de 

presentie naar voren komen zijn:  

- Sterk Vrijwilligerswerk. 

- Zorgzame dorpen, we ondersteunen Netwerk Zorgzame Dorpen. Zorgen voor kennisoverdracht. 

- Cursus ‘De nieuwe Omgevingswet en de dorpsvisie’, op 4 juni georganiseerd door Groninger Dorpen, 

Doarpswurk en BOKD. Ton Hoekstra, vrijwilliger bij Groninger Dorpen voegt toe dat je je nog steeds aan kunt 

melden voor de cursus en de 2e avond na de zomer. 

- Vanuit Groninger Dorpen wordt ook de Jongerentop gefaciliteerd. Deze zal plaatsvinden op 7 juni. Betrekken 

van jongeren in bestuur is een zoektocht. 

- Initiatief Van Onderen.  

- ‘Digitoal Nijsblad’: als je je nog niet aangemeld hebt, kan je je via onze website www.groningerdorpen.nl 

aanmelden. 

Voel je vrij om langs te komen in Ten Boer. 

- We zijn ook digitaal bereikbaar op: www.groningerdorpen.nl, www.dorpshuizen.nl, www.gasberaad.nl, 

www.servicepuntlev.nl, www.zorgzamedorpengroningen.nl, www.jongerentopgroningen.nl. Deze sites staan 

ook op de achterkant van het jaarverslag vermeld.  

Ook hebben we veel informatieve boekjes, neem gerust wat mee als je weer weggaat. 

 

c) Voorstel regiogesprekken over Visie & Koers en Dorpendag 2019  

Gerda Steenhuis: dit jaar gaan we de Visie & Koers van Groninger Dorpen goed onder de loep nemen. Er komen 

veel nieuwe ontwikkelingen langs op het gebied van:  

- Herindeling 

- Gaswinning 

- Zorg 

We willen graag dat de dorpen meedenken over de Visie & Koers van Groninger Dorpen en zijn gestart met 

gesprekken in de regio. Wil je graag meepraten dan kun je je hiervoor aanmelden bij het secretariaat.  

We komen a.d.h.v. de nieuwsbrief of een mail terug met een terugkoppeling van deze gesprekken. 

 

5. Begroting 2019 (deels al aan de orde geweest bij punt 4) 

Groninger Dorpen ontvangt een vaste subsidie van de provincie. Jaap Klip licht dit toe. 

Vraag van Tineke Gutman van Plaatselijk Belang Visvliet: de huisvestingskosten zijn erg hoog, waar bestaan 

deze kosten uit? 

http://www.groningerdorpen.nl/
http://www.groningerdorpen.nl/
http://www.dorpshuizen.nl/
http://www.gasberaad.nl/
http://www.servicepuntlev.nl/
http://www.zorgzamedorpengroningen.nl/
http://www.jongerentopgroningen.nl/
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Jaap Klip: Dit zijn de huisvestingkosten en de kosten voor de werkplekken. 

Tineke Gutman: Met hoeveel mensen zijn jullie op kantoor?  

Jaap Klip: Er zijn 10 medewerkers op kantoor. 

 

6. Bestuursverkiezing  

 

De stand van zaken:  

 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

Rudi Slager (voorzitter)  

Jaap Klip (penningmeester) 

 

Afgetreden:  

Agmar van Rijn en Ronald Helder zijn in de loop van het jaar afgetreden. Daar hadden beiden hun eigen 

redenen voor en dat respecteren we.  

 

Verkiesbaar: 

Frans Musters (voorzitter). 

 

Functiewisseling: Emmy Wolthuis-Wagenaar Hummelinck neemt het penningmeesterschap van Jaap Klip over, 

zij was secretaris. 

Gerda Steenhuis neemt het secretariaat van Emmy over. 

 

Kandidaten op 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.  

 

Frans Musters 

Frans is bestuurlijk behoorlijk actief, o.a. voorzitter van De Kracht van Groningen, alias Perspectief Groningen 

2025. Voor de Rabobank trekt hij landelijk het krimpdossier. Het werk bij de Rabobank zit er bijna op door een 

samenvoeging van Rabobank Noord-Groningen met Rabobank Zuid en Oost Groningen. Per 1 juni a.s. komt 

Frans zijn functie te vervallen. Hij wil graag maatschappelijk actief blijven en zijn ervaring, kennis en netwerk 

inzetten voor Groningen, een provincie die beter verdient. In allerlei opzichten... 

 

Frans wordt per acclamatie benoemd tot bestuurslid van Groninger Dorpen. 

 

Kandidaten: er bestaan nog enkele vacatures.  

Een algemeen bestuurslid met bestuurlijke ervaring of betrokkenheid in een dorpsinitiatief, dorpsbelangen- of 

dorpshuisorganisatie Het bestuur zoekt kandidaten voor deze vacatures. De werving hiervoor is nog niet 

volledig afgerond. U wordt hierover nog geïnformeerd.  

 

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

Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

W.v.t.t.k. 

Er zijn geen punten. 
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Pauze 

 
Het podium wordt aan Geert de Jong (Stichting Woondromen Opende) gegeven van waaruit hij vertelde over 
‘samen zorgen voor het dorp en het dorp zorgt voor jou’. Verder heeft Dirk Strijker, hoogleraar 
Plattelandsontwikkeling, gesproken over de meerwaarde van ondernemend zijn als dorp. 
 
Alle aanwezigen worden door de voorzitter, de heer Slager, bedankt voor hun komst en wel thuis gewenst. 
Om 22.15 uur is de vergadering ten einde. 
  
 

Voor akkoord getekend d.d. 17 mei 2019 

     
R.A.C. Slager E. Wolthuis-Wagenaar Hummelinck 
Voorzitter Groninger Dorpen Secretaris Groninger Dorpen 

https://groningerdorpen.us6.list-manage.com/track/click?u=b87d1db5c0&id=2c48c5c634&e=b4da23d8e8
https://groningerdorpen.us6.list-manage.com/track/click?u=b87d1db5c0&id=6fbb2acb9d&e=b4da23d8e8

