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Notulen van de online gehouden algemene ledenvergadering van de vereniging Groninger Dorpen op 

dinsdag 25 mei 2021 

 

Aanwezig, vertegenwoordigers van:  

 

In verband met de coronapandemie, is een fysieke algemene ledenvergadering opnieuw niet mogelijk. Deze 

ALV is daarom in digitale vorm gehouden. Alle leden zijn van te voren gemaild met de stukken, met links naar 

vooraf opgenomen filmpjes waarin zowel het bestuur als het team een toelichting geeft, een uitnodiging met 

link om deel te nemen aan het ‘vragenuurtje’ op dinsdag 25 mei en een link naar een site om te stemmen op 

de beslispunten.  

De filmpjes zijn te bekijken op YouTube, van het bestuur klik hier en van het team klik hier. De filmpjes maken 

deel uit van dit verslag van de ALV.  

De leden konden per mail, via de stemlink en tijdens een online vragenuurtje vragen stellen en reageren. 

Vragen en antwoorden zijn vastgelegd in dit verslag. Tevens kon er door de leden digitaal gestemd worden 

over de te nemen besluiten. Ook de uitslag van de stemmingen maakt deel uit van dit verslag, zie hiervoor 

bijlage 1. 

 

Notulist(e): mevrouw G. Wijnalda 

 

 

3 mensen (2 organisaties, buiten de interne organisatie om) waren via Teams aanwezig bij het vragenuurtje: 

stichting dorpshuis Hellum en dorpsvereniging Scharmer. 

 

Opening 

Voorzitter Frans Musters heet een ieder van harte welkom namens het gehele bestuur bij dit ‘vragenuurtje’ 

over de op 12 mei toegestuurde stukken aangaande de algemene ledenvergadering (ALV). Alweer het 2e jaar 

met een bijzondere invulling hiervan.  

 

De leden stellen zich voor. Vanuit Dorpshuis Hellum: Jan Pieter Boer en Wilna Mittendorp. Vanuit 

dorpsvereniging Scharmer: Albert Bakker. 

 

Frans Musters stelt, naast zichzelf, ook Gerda Steenhuis (secretaris), Emmy Wolthuis (penningmeester) en Rik 

van Niejenhuis (directeur) voor. 

Naast het dagelijks bestuur hebben we ook een algemeen bestuur. Frans Musters noemt de namen op van het 

algemeen bestuur: Erik Boerma, Harma Dost, Christine Hillemans, Geertje Karstens, Fred Mahler, Klaske 

Piebenga, Bernard Stikfort en Samme Zijlstra. 

 

De opkomst van de leden is klein, dit komt misschien door het vele online vergaderen en dat de animo hiervoor 

afneemt, maar deze bijeenkomst is ook met name bedoeld voor als je vragen hebt over de toegestuurde 

stukken. 

Een van de onderdelen van de stukken waren 2 filmpjes waarin zowel het team als het bestuur terugblikt op 

vorig jaar. Deze zijn goed bevallen bij de aanwezige leden. 

 

https://youtu.be/M_09MUHEAdc
https://youtu.be/aQeA4S-oARY
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Mededelingen 

De reorganisatie, die ook in de film is besproken, is nu  afgerond. Er is een nieuwe bestuursstructuur bestaande 

uit AB en DB. Het DB is tevens bestuur van de SOGD. En er is een professionelere organisatie: een directeur en 

de specialisten zijn generalisten geworden. 

Dit omdat het werk van Groninger Dorpen veranderde van  een vraaggerichte naar een beleidsmatige insteek. 

Daarom zijn we nu ook bezig met het herschrijven van onze missie en visie, wat verwerkt wordt in het nieuwe 

beleidsplan. 

 

Emmy Wolthuis vertelt dat we, o.a. om onze financiële positie te verstevigen na de zware jaren die we hebben 

gehad, de Vrienden van Groninger Dorpen nieuw leven gaan inblazen. 

 

Daarnaast hebben we in de nieuwe statuten  laten opnemen dat we een ANBI-status (algemeen nut beogende 

instelling) ambiëren (erfenissen en schenkingen mogen ontvangen, zonder dat daar belasting over betaald 

dient te worden). Zodra die status is toegekend, zullen we dat zeker laten blijken!  

 

Verslag algemene ledenvergadering d.d. 7 oktober 2020 (verslag vragenuurtje) 

MFC Siddeburen heeft opgemerkt dat er bij punt 7 in het verslag abusievelijk wordt gesproken over Beleidsplan 

2012-2014. Dit moet 2021-2024 zijn. 

Het verslag wordt met deze opmerking goedgekeurd en vastgesteld.  

 

Financieel verslag 2020 en begroting 2021 

MFC Siddeburen heeft vooraf de volgende vraag ingediend over het financieel verslag:  

• Onvoldoende zicht op de benodigde uitgaven/inkomsten. Wel valt op dat een groot bedrag wordt 
genoemd voor het werkplan. Inhoudelijk is dat werkplan niet terug te zien in deze documenten.  

Penningmeester Emmy Wolthuis: de vereniging ontvangt subsidie van de Provincie om de dorpen te 

ondersteunen. Voor de aanvang van een jaar stellen we een werkplan op van de werkzaamheden die binnen de 

financiële armslag van de subsidie uitgevoerd zullen worden. Dit plan wordt ter goedkeuring aan de Provincie 

voorgelegd.  Na afloop van het jaar wordt  een jaarverslag opgesteld van wat er daadwerkelijk is uitgevoerd. 

Werkplannen en jaarverslagen zijn te vinden op onze website onder Verantwoording. 

Aangezien het jaarverslag een apart document is, wordt er inhoudelijk niet meer op ingegaan in het financiële 

jaarverslag. Zie verder hieronder. 

  

Penningmeester Emmy Wolthuis: het financiële verslag van de vereniging is vrij simpel omdat alle 

medewerkers in dienst zijn van de Stichting Ondersteuning Groninger Dorpen (SOGD). De medewerkers voeren 

het werkplan voor de vereniging uit. Alle uren die gemaakt zijn voor het werkplan, worden door de SOGD in 

rekening gebracht bij de vereniging Groninger Dorpen tegen kostprijs (hierin zit o.a. het uurtarief, de overhead, 

de huisvesting). 

Eind 2020 is afgesloten met iets meer dan € 3.000 positief resultaat, wat in de algemene reserves gaat. 

Het financiële verslag van de SOGD is voor de volledigheid bijgevoegd. Hierin zijn de betaalde projecten 

verdisconteerd en daarom gaat het om grotere bedragen. 

Het was een zwaar jaar, maar iets minder negatief dan verwacht. We houden nog  wat reserves over en de 

begroting over 2021 ziet er positief uit. En dat mag ook wel, we moeten de reserves weer op peil krijgen voor 

het geval er slechtere tijden komen.  

  

https://groningerdorpen.nl/over-ons/verantwoording/
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Om wat meer financiële armslag te creëren, zijn we bezig met de aanvraag van een ANBI-status. (Algemeen Nut 

Beogende Instelling). Deze status houdt in dat personen ons met belastingvoordeel bedragen kunnen schenken 

of uit nalatenschap mogen legateren. Wanneer het zover is, zullen we dat bekend maken. 

Frans Musters vult aan dat de reorganisatie kosten met zich mee heeft gebracht, maar dat we die kosten 

konden dragen. We hebben nog een klein Eigen Vermogen, maar dat is een reserve om evt. ontslagen van 

personeel te vergoeden (transitievergoedingen).  

Ook zijn we bezig om andere financieringsbronnen aan te boren, zoals gemeenten. Daar vinden momenteel 

gesprekken over plaats, maar het vergt tijd omdat begrotingen ver van tevoren worden gemaakt.  

Vorig jaar is door de Provincie aangekondigd dat onze subsidie wordt gekort, maar de gesprekken en het 

contact met de Provincie is erg goed en dat is positief.  

 

Jaarverslag 2020  

Er zijn geen vragen. Voor ingestuurde opmerkingen: zie bijlage 1. 

 

Nog vragen over de opzet van deze ALV? [vraag in Enalyzer] 

Er zijn geen vragen. Voor ingestuurde opmerkingen: zie bijlage 1. 

 

Beleidsplan 2021 – 2024 

Rik van Niejenhuis vertelt dat we veranderen  van vraagbaak voor dorpshuizen en dorpsbelangen naar een 

meer  bredere bemoeienis qua leefbaarheid van dorpen. Momenteel zijn we bezig om daar thema’s voor te 

bepalen en daar handen en voeten aan te geven.  

Daarna willen we een enquête uitzetten naar onze leden om te horen wat daar leeft. 

We willen in ieder geval minder afhankelijk worden van subsidie van de Provincie en zijn daarom zoals eerder 

gezegd ook op zoek naar andere financieringsbronnen (bijv. via Vrienden van of gemeenten) om zaken die de 

leefbaarheid raken van Groninger dorpen op te kunnen blijven pakken. We zijn bezig om een andere vorm aan 

onze dorpsvisies te geven, we hebben veel werk rondom duurzame energie, we zijn druk met vragen die de 

Provincie opwerpt rondom mobiliteit, klimaatadaptie, enz.  

Zo maken we ons de komende jaren  zichtbaarder en nog relevanter. Wel willen we daarbij dicht bij onze leden 

blijven, daarom volgt ook die eerder genoemde raadpleging. Wij verwachten hier rond de zomer op terug te 

komen. 

 

Albert Bakker, dorpsvereniging Scharmer, refereert in het kader van duurzaamheid naar een vandaag 

verschenen bericht van RTV Noord waarin een boerin, op 500 meter van de kern van Stedum, met 7 ha grond, 

graag zonnepanelen op haar land wil laten plaatsen, zodat ze daar kan blijven wonen. Het dorp kijkt daar 

waarschijnlijk heel anders tegenaan. 

Wat kan Groninger Dorpen in zo’n geval doen? 

Rik licht toe: wij kunnen in dit voorbeeld geen positie innemen in dit debat, maar zijn wel de partij om het 

gesprek te voeren met die boerin, de dorpsinwoners en gemeente om de voors en tegens te inventariseren. 

Albert Bakker kan zich ook voorstellen dat het wel erg ver gaat dat het gerealiseerd wordt in het belang van 1 

persoon tegenover misschien wel een heel dorp.  

Rik vindt dat de rol van Groninger Dorpen dan zal moeten zijn om te onderzoeken of het héle dorp tegen is en 

zo ja, dan het dorp informeren hoe ze bezwaar kunnen maken of in gesprek met gemeente gaan als de 

belangen zó duidelijk zijn. Maar het is niet goed om op voorhand al een standpunt in te nemen in deze.  

Bernard Stikfort, algemeen bestuurslid Groninger Dorpen en ook secretaris van dorpsbelangen 

Ommelanderwijk, snapt het dilemma: zij hebben te lijden onder windparken. Hij weet dat Heemschut zich 
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momenteel erg sterk maakt tegen de doelstelling van de Provincie, gezien de negatieve invloed op het 

landschap. Er is een petitie aangeboden aan Hielke Westra, voorzitter van de RES.  

Bernard snapt de boer ook, dat maakt het zo lastig. De ondernemer is óók inwoner van het dorp. Hij benadrukt 

het belang om met elkaar in gesprek te blijven. 

Rik vult nog aan dat wij als Groninger Dorpen hier ook mee geworsteld hebben. We willen a-politiek zijn, maar 

hebben tegen de stuurgroep RES gezegd dat er een analyse gemaakt moet worden voor landschap en dorpen: 

waar je evt. nog iets zou kunnen toevoegen, maar dat er wel grenzen zijn op wat je in het land kunt plaatsen. 

 

Wilna Mittendorp, Hellum: gezien alle genoemde thema’s waar Groninger Dorpen mee bezig gaat, vraag ik me 

af of de ondersteuning van dorpshuizen wel in stand blijft. 
Rik antwoordt bevestigend en dat dit ook iets is wat Pieter vaak benoemt: ‘leuk dat je bezig bent met 
toekomst, maar laat de basis staan.’ 

Wilna Mittendorp: dorpshuizen hebben qua leefbaarheid een andere rol dan dorpsbelangen. Blijft het écht 

overeind? 

Rik: absoluut! Dorpshuizen zijn een cruciaal onderdeel van de leefbaarheid van de Groninger dorpen. Die 

ondersteuning blijft 100% zoals het is, maar er komen zaken bij.  

Wilna Mittendorp: fijn, want we hebben ondersteuning nodig!  

 

Frans Musters vertelt dat Rik van Niejenhuis naast onze directeur ook nog raadslid voor de PvdA is in 

Groningen en op deze manier via Groninger Dorpen mooi wat huiswerk meekrijgt, ook voor de dorpen die 

tegenwoordig bij Groningen horen. Het is een mooie mix van directeur en raadslid. 

 

W.v.t.t.k. en rondvraag 
Frans Musters bedankt een ieder voor de aandacht. 
Ook gaat zijn dank uit naar de medewerkers (die hij individueel opnoemt) die een zwaar jaar hebben gehad en 
ook nog eens vanuit huis hebben moeten werken. Maar dat is ze Is goed gelukt en ze zijn goed gemotiveerd.  
Tevens ook nog dank aan Hilda Hoekstra en Maartje Kiep die vorig jaar onze organisatie verlaten hebben. 
 
Tot slot ook dank aan mijn mede-bestuursleden voor hun inzet, inspiratie en ideeën. 
Wij gaan ervan uit dat wij rond deze tijd in 2022 weer een gezellige, interactieve, fysieke bijeenkomst hebben 
ergens in de provincie!  
 
Alle deelnemers worden door de voorzitter, de heer Musters, bedankt voor hun digitale deelname om 20:40 
uur. 
  
 

Voor akkoord getekend d.d. 26/05/2021 

        

 

 

 

  

 

F.B. Musters G. Steenhuis 

Voorzitter Groninger Dorpen Secretaris Groninger Dorpen 
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Bijlage 1 Uitslagen stemmingen via enquête 
 
ALV Groninger Dorpen 
Stemming via enquête 
 

 Voor Tegen 
Onthouden van 

stemming 

Vaststellen van het verslag van de ALV in 2020  14 0 1 

Vaststellen financiële verslagen  14 0 1 

Vaststellen jaarverslag 2020 14 0 1 
 
Opmerkingen verslag ALV 2020 

• Niet deelgenomen aan deze vergadering. Opmerking. Bij punt 7 is sprake van beleidsplan 2012 - 2014. 
Is dat wel correct.  
 
Zie pagina 2 ‘Verslag algemene ledenvergadering d.d. 7 oktober 2020’ van dit verslag.  
 

Opmerkingen financiële verslagen 

• Onvoldoende zicht op de benodigde uitgaven/inkomsten. Wel valt op dat een groot bedrag wordt 
genoemd voor het werkplan. Inhoudelijk is dat werkplan niet terug te zien in deze documenten.  
 
Zie pagina 2 ‘Financieel verslag 2020 en begroting 2021’ in dit verslag voor de toelichting van Emmy 
Wolthuis. 

 
Opmerkingen jaarverslag 2020 

• Aduard: 1.Mooi om te lezen dat Loket Leefbaarheid Groningen veel aanvragen heeft gekregen. Dat 
deze mogelijkheid er was is bij mij (3 jaar in het bestuur Dorpsbelangen Aduard) niet bekend. het komt 
zeker ter sprake tijdens het volgende bestuursoverleg. 2. ook een leuk idee, Het Kleine Kernen Spel. 
Moeten wij zeker een keer aanvragen. 

 
Wil je nog iets kwijt? 

• Prima zo 

• De stemwijze is wat ons betreft prima. Vanuit dorpshuis Tonegido (Hellum) stellen wij een 
inhoudelijke vergadering ook al is het online zeer op prijs. Wat dat betreft had daar wat ons betreft, 
meer de aandacht naar uit mogen gaan.  

• Nee alles top 


