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Notulen van de algemene ledenvergadering van de vereniging Groninger Dorpen op donderdag 12 mei 2022 

 

Aanwezig, vertegenwoordigers van:  

Dorpshuis De Fakkel te Uithuizen, dorpshuis Artharpe te Adorp, MFC de Stroming te Groningen, Ons Dorpshuis 

te Westeremden, dorpsbelangen Oldebert te Tolbert, dorpshuis De Schans te Eenum, dorpshuis De Bongerd te 

Losdorp, dorpsbelangen Losdorp, dorpsbelangen Woudbloem, dorpshuis Trefpunt Nieuwolda, MFA De Rode 

Beuk te Meeden, dorpshuis De Riggel te Boven Pekela, dorpsbelangen Pekela, dorpsbelangen Oosternieland,  

dorpsbelangen Nieuw Scheemda/’t Waar, dorpshuis De Tille te Westerlee, dorpsbelangen Grootegast, 

dorpshuis Noorderhogebrug te Groningen, MFC De Stroming te Groningen, dorpsraad Muntendam,  

dorpshuis Nicolaus Gillot te Borgsweer, dorpsberaad Onderdendam, dorpsvereniging Scharmer, Plaatselijk 

Belang Kiel-Windeweer, dorpshuis Aig'n Heerd te Leermens, dorpshuis Bartoleshûs te Visvliet, dorpshuis 

Tonegido te Hellum, dorpsbelangen Hellum, zzp'er Anton Bardie, LVKK, team en bestuur Groninger Dorpen 

 

Afgemeld met kennisgeving tot 12 mei 12.00 uur: 

Dorpshuis De Tiehof te Onnen, dorpsvereniging Orando te Westeremden, dorpsvereniging Midwolde, 

dorpsbelangen Schildwolde, dorpshuis Trefpunt te Thesinge, dorpshuis ’t Binhoes te Garsthuizen, 

dorpsbelangen Warffum, dorpsbelangen Vierhuizen, dorpsbelangen Meerstad, dorpsbelangen Huizinge, MFC 

Middelstum 

 

Notulist(e): mevrouw G. Wijnalda 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Frans Musters opent de algemene ledenvergadering om 19.40 uur. Fijn dat het weer een fysieke 

bijeenkomst kan zijn na twee moeizame jaren met beperkingen. En wat een mooie opkomst! 

Frans stelt zichzelf voor, hij is voorzitter sinds 2019, daarna waren alle bijeenkomsten alleen maar online te 

volgen. 

Het 1e uur is gevuld met o.a. statutaire zaken, een terugblik over 2021, financiën, activiteiten, bestuurszaken, 

enz. Het 2e uur wordt ADA gepresenteerd (Actieve Dorpen Aanpak). 

 

2. Mededelingen 

We hebben financiële zorgen gehad wegens korting op onze structurele subsidie van de provincie, maar mede 

door jullie steun zijn we de facto niet gekort. En mede dankzij de nieuwe penningmeester zijn we uit de rode 

cijfers gekomen. Sinds 2020 hebben we een directeur in dienst, waar we erg blij mee zijn. 

 

Vanwege de uitbreiding van de Eemshaven, zijn wij als Groninger Dorpen als mediator actief tussen de 

bedrijven en de inwoners van Oudeschip. Trots dat wij dat kunnen doen voor Oudeschip. 

 

Afmeldingen (tot 12.00 uur vanmiddag) voor deze bijeenkomst worden niet opgenoemd, maar opgenomen in 

het verslag. 

 

Als je het woord neemt: graag melden wie je bent. 
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Actualiteit: 

Het was reeds bekend dat de directeur Rik van Niejenhuis politieke ambities heeft. Nu, na de verkiezingen, kan 

hij als wethouder in Groningen benoemd worden. 

Rik licht toe dat hij in de gemeenteraad bij de PvdA actief is en dat er vanuit de PvdA waarschijnlijk 2 

wethouders benoemd mogen worden. Een mooie kans, maar het geeft een dubbel gevoel. Hij was graag langer 

bij Groninger Dorpen gebleven, maar dit komt nu op zijn pad. 

Een compliment voor Rik met de positie die hij straks kan bekleden.  

 

Op ieders stoel ligt een exemplaar van het blad ‘In de Kern’ van de LVKK. Klaske Piebenga, voormalig lid van ons 

Algemeen bestuur, is bij deze landelijke koepelorganisatie van dorpsorganisaties en -huizen, benoemd tot 

bestuurlijk secretaris. Een compliment voor Klaske hiervoor.   

 

Pieter Knol maakt vanavond foto’s. Bij bezwaar daartegen, dit graag melden bij hem. 

 

3. Verslag (vragenuurtje) ALV 2021  

Gerda Steenhuis, secretaris: vorig jaar 25 mei hebben wij vanwege corona voor de 2e keer een digitale ALV 

georganiseerd: een vragenuurtje n.a.v. de toegestuurde stukken. Vooraf hebben wij filmpjes toegestuurd van 

zowel de bestuursleden als het team. Deze filmpjes zijn opgenomen op camping ’t Zandt. Zeker een tip om nog 

eens terug te kijken. 

Er zijn geen vragen n.a.v. het toegestuurde verslag van het vragenuurtje.  

Het verslag van de ALV 2021 wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 

4. Bespreken en vaststellen: 

Financieel verslag 2021  

Emmy Wolthuis, penningmeester. Ook Emmy heeft de filmpjes teruggezien en ze geeft aan nu vrolijker te zijn 

dan toen. 

Er zijn 2 verslagen: 1 van de vereniging Groninger Dorpen waar u lid van bent en 1 van de Stichting 

Ondersteuning Groninger Dorpen (SOGD). De medewerkers zijn in dienst van de SOGD zodat de vereniging 

Groninger Dorpen daar geen risico in hoeft te dragen. Door medewerkers verricht werk wordt door de SOGD in 

rekening gebracht bij de vereniging Groninger Dorpen. 

Het is  in 2021 heel wat beter  gegaan dan we in 2020 hadden begroot, we hebben nu een ruim positief 

resultaat. Voor de vereniging komt dit mede doordat we door corona geen bijeenkomsten hebben gehad en 

dus geen kosten. Zo hebben we onze in vorige jaren geslonken reserves weer wat kunnen aanvullen. 

 

Vraag vanuit de leden: wanneer is het bedrag van de reserve een gezond bedrag? 

Emmy geeft aan dat ons streven is om  binnen 4 jaar op hetzelfde bedrag uit te komen als een paar jaar terug. 

Na de afgelopen zware jaren hebben we nu weer een stijgende lijn en die willen we consolideren.  

Sinds vandaag hebben we 7 mensen in dienst. Als er iemand ziek wordt, of als er iets mis zou gaan in een 

project, hebben we daar een buffer voor nodig. 

De risico’s liggen grotendeels bij de SOGD, behalve de projecten vanuit het Werkplan (Jaarplan). De personele 

kosten, huisvesting, afschrijving, kantoorkosten enz. vallen allemaal onder de SOGD. De personeelskosten 

vallen een stuk hoger uit dan was begroot. Dit komt doordat we begroten op vast personeel maar we 

daarnaast ook zzp’ers hebben ingehuurd. 

Het feit dat we met een hoog positief resultaat zijn geëindigd ondanks de negatieve begroting, is dankzij Rik, de 

penningmeester en het team, die zich allen met hart en ziel voor de Groninger dorpen inzetten. Emmy 
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memoreert dat Nienke Vellema dit jaar 20 jaar in dienst is  bij Groninger Dorpen en zich nog steeds met 

enthousiasme blijft inzetten. 

 

We hebben dit jaar voor het eerst een bestemmingsreserve voor de huisvesting. Dit omdat we voorzien dat de 

kosten hoger uitvallen en omdat niet helemaal zeker is of wij in het huidige pand  kunnen blijven. Wij  huren 

het pand van de gemeente. 

 

Emmy licht het Bestemmingsfonds Loket Leefbaarheid toe. Het betreft het oude Loket dat in 2019 is gesloten. 

Het bedrag stond nog steeds op onze rekening en is teruggestort aan de NAM. 

 

Bij acclamatie wordt het financiële verslag akkoord verklaard en wordt decharge verleend aan de 

penningmeester en de overige bestuursleden. 

 

Jaarverslag 2021 vereniging Groninger Dorpen 

Frans zou het e.e.a. vertellen over het jaarverslag, maar heeft Sjouke Bakker en Inge Zwerver gevraagd hun 

highlights te belichten over 2021.  

Voor Sjouke was dit de Startsubsidie Lokale Energie: startende lokale energiecollectieven in de provincie 

Groningen (of een bewonersgroep die van plan is een collectief op te richten) kunnen maximaal € 6.000 

aanvragen om de opstartkosten te kunnen betalen. Ook de kosten van het voor de eerste keer ontwikkelen en 

opzetten van een lokaal energieproject komen voor subsidie in aanmerking. 

 

Inge blikt terug op het feit dat we in het jaar 2021 vanwege coronamaatregelen vooral op afstand moesten 

blijven van elkaar en hoe het team de fysieke contacten en bijeenkomsten heeft gemist in de dorpen met de 

bewoners. Ook dat we als team elkaar niet konden zien was jammer, zeker ook omdat we een lastige periode 

achter de rug hadden. Inge heeft inmiddels een andere rol gekregen: ze haalt nu verhalen op waar jullie uit de 

dorpen en dorpshuizen mee bezig zijn, wat voor moois jullie doen en realiseren en waar jullie tegenaan lopen. 

Deze verhalen zijn ook te lezen via onze digitale nieuwsbrief en onze website.  

Daarnaast meldt ze dat we bezig zijn met een nieuwe website, eentje die toegankelijker is voor jullie als leden. 

Frans vult aan: met een knaller van een nieuw logo! 

 

Het jaarverslag en het financieel verslag worden bij acclamatie akkoord verklaard. 

 

5. Begroting 2022  

De personele kosten zijn onveranderd hoog, door nieuwe mensen, mensen die uitvallen enz. 

Er zijn geen bijzonderheden. 

 

Vraag vanuit de leden: wat is de stand van zaken betreffende de aanvraag van ANBI-status? Want daar kunnen 

inkomsten mee gegenereerd worden. 

Emmy en Rik lichten toe dat de aanvraag vooralsnog is afgewezen. De Belastingdienst kijkt sinds kort scherper 

naar de aanvragen. Omdat de Belastingdienst vindt dat wij de leefbaarheid niet scherp genoeg omschreven 

hebben, wij geen algemeen belang dienen, maar puur een ledenorganisatie zijn. We zijn in overleg met 

Groninger Landschap die ons misschien kan helpen bij een nieuwe aanvraag. 

 

De begroting wordt bij acclamatie akkoord verklaard. 
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6. Bestuursverkiezingen:  

De voorzitter legt de bestuursstructuur nogmaals uit. Het Dagelijks Bestuur (DB) van Groninger Dorpen bestaat 

uit drie bestuursleden: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het DB zorgt voor de dagelijkse 

leiding en heeft hierin nauw contact en een regelmatig overleg met de directeur. De DB-bestuursleden zitten 

ook in het Algemeen Bestuur (AB), welke momenteel bestaat uit elf bestuursleden. Het AB komt meerdere 

keren per jaar bij elkaar en bestuurt op hoofdlijnen, bewaakt de missie en visie en denkt opbouwend mee.  

Frans stelt de bestuursleden nog een keer voor, voor zover aanwezig, incl. hun woonplaats. 

 

Gerda neemt het woord. De eerste termijn van onze voorzitter zit er alweer op. In goed overleg tussen Gerda 

en Rik heeft Frans zich herkiesbaar gesteld voor een tweede termijn. Gerda: ‘De rol van voorzitter past Frans 

als een jas. Hij is erg betrokken bij de leefbaarheid van het platteland van Groningen en bij Groninger Dorpen 

als organisatie. Als een goede bestuurder kan hij de grote lijnen zien en weet hij afstand te houden van details. 

Wij adviseren u om Frans nog een keer te benoemen.’ 

Frans wordt bij acclamatie benoemd voor een tweede termijn als voorzitter van Groninger Dorpen. 

 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

Klaske Piebenga: zij is nu werkzaam bij onze landelijke koepelvereniging en kon i.v.m. belangenverstrengeling 

niet langer als bestuurslid van Groninger Dorpen actief zijn. 

Harma Dost: zij is nu werkzaam bij de Vereniging Groninger Gemeenten (die in hetzelfde gebouw zit als ons). 

De beide functies konden niet gecombineerd worden. 

De ALV verleent bij acclamatie decharge aan deze twee vertrekkende bestuursleden. 

 

Herkiesbaar: 

Frans Musters: Frans wordt bij acclamatie benoemd voor een tweede termijn als voorzitter van Groninger 

Dorpen. 

 

Verkiesbaar:  

Jan Hut uit Visvliet en Thea Gielleit uit Hongerige Wolf. 

Gerda Steenhuis: als gevolg van het vertrek van twee bestuursleden is een vacature geplaatst. Op basis daarvan 

zijn twee kandidaten gevonden die bestuurslid willen worden voor Groninger Dorpen. Het streven als bestuur 

is om dekkend over onze provincie te zijn. Twee regio’s waren niet goed vertegenwoordigd (Oost- en West-

Groningen), met deze twee nieuwe bestuursleden erbij wel! 

Thea is sinds kort bestuurslid van dorpsbelangen Ganzedijk/Hongerige Wolf. Daarnaast is ze bestuurslid van 

festival Hongerige Wolf. 

Jan is bestuurslid van het dorpshuis in Visvliet. Daarnaast is hij momenteel bezig om de 7 dorpen aan de 

Lauwers, toeristisch te ontwikkelen. 

 

Jan Hut en Thea Gielleit worden bij acclamatie benoemd tot Algemeen bestuursleden van Groninger Dorpen. 

 

7. Voorstel wijzigen huishoudelijk reglement vereniging Groninger Dorpen 

Het Huishoudelijk Reglement is een uitwerking van de statuten. Daarin is een aanpassing gedaan en deze is u 

toegestuurd met de stukken.  

De wijziging wordt bij acclamatie geaccordeerd. 
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8. WBTR vereniging Groninger Dorpen 

De WBTR voor Groninger Dorpen is opgesteld en u toegestuurd.   

M.n. is de aansprakelijkheid nu goed geregeld: er is een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

Het ‘Handboek goed bestuur’ wordt bij acclamatie geaccordeerd. 

 

9. Meerjarenbeleidsplan 2021 t/m 2024 

1x in de 4 jaar wordt onze subsidie door de provincie vastgesteld en vooraf maken we nieuw beleid: een 

doorkijkje naar de komende jaren. Dit wordt opgesteld n.a.v. de behoefte van de dorpen. De provincie heeft 

aangegeven dat ze het fijn vinden dat het zo goed gaat: ‘ga zo door’. Wij zijn blij dat de provincie zo meewerkt.  

 

Een paar punten uit het Meerjarenbeleidsplan: 

We zien een nieuw soort organisatie ontstaan: steeds meer coöperatieve initiatieven. Dat zijn andere 

organisaties dan de traditionele dorpsbelangen- en dorpshuizenorganisaties. De vraag daarbij ontstaat of wij 

die kunnen toelaten als lid. Hier neigen wij wel naar, maar dat vergt dan een wijziging van de statuten. 

 

Er ontstaan veel nieuwe initiatieven, veel onderwerpen. Wij zijn ons aan het oriënteren: wat ondersteunen we? 

Wat is leefbaarheid? Hoe kunnen we helpen? 

 

Een belangrijk thema is Zorgen voor Elkaar. Tot nu toe is het ons nog niet gelukt om hier structurele subsidie 

voor te krijgen, wat belangrijk is om de dorpen stevig te kunnen ondersteunen op dit vlak. 

 

Een doelstelling voor ons is dat we zichtbaarder willen zijn, meer effect willen bereiken. Lang niet alle 

gemeenten weten wat wij zoal doen voor de dorpen. Daarnaast zien we een gat tussen de dorpen en de 

gemeenten en daartussen willen wij een brug zijn. 

 

De leden geven bij acclamatie hun goedkeuring op het Meerjarenbeleidsplan. 

 

10. Jaarprogramma 2022 

Pieter Knol, onze dorps- en buurthuizenadviseur, neemt het woord en vertelt dat in ons jaarplan onze 

werkplanactiviteiten staan. Deze activiteiten worden gedaan met behulp van de subsidie van de provincie 

Groningen. 

In het jaarprogramma worden 4 thema’s benoemd. 2 daaruit: 

Het thema Krachtige en betrokken bewoners: daarin staat o.a. dat wij verschillende overleggen organiseren. 

Zoals buurt- en dorpshuizenoverleggen, om kennis en ervaring uit te wisselen. Ook is het goed om gezamenlijk 

te overleggen als bijv. de gemeente met nieuwe regelgeving komt. Daarnaast wordt in dit thema de Vraagbaak 

benoemd. Hierin is allerlei informatie te vinden over o.a. fondsen, subsidies, hoe gaat het met wet- en 

regelgeving, enz. 

Het thema In een leefbaar dorp: daarin worden o.a. de excursies langs dorpshuizen benoemd, de cursus Sociale 

Hygiëne en de Instructie Verantwoord Alcoholschenken. Ook leuk om te noemen is dat wij ook aanhaken bij 

diverse netwerken zoals Dorpshuizen.nl: hierin komen wij landelijk op voor de belangen van dorpshuizen, zoals 

de vergoeding BUMA SENA. 

Pieter wijst op het Loket Leefbaarheid waar je tot € 10.000 subsidie aan kunt vragen. Groninger Dorpen helpt 

bij het aanvragen. 

Tot slot: de provincie geeft adviessubsidie via Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed: over welke 

maatregelen je kunt nemen om energie te besparen. Groninger Dorpen helpt hierbij door informatie te geven. 
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11. W.v.t.t.k. en rondvraag  

Mededeling van Frans: Perspectief Groningen 2025 is 6 jaar geleden opgezet door grote bedrijven, waaronder 

de Rabobank waar Frans actief in was. Nadat 2 grote subsidieverstrekkers zich terugtrokken, heeft het 

toenmalige bestuur zich beraad. Veel doelstellingen bleken overeen te komen met die van Groninger Dorpen. 

Er is vervolgens een samenwerking met Groninger Dorpen opgezet op het vlak van Vitaliteit en Gezondheid. 

Inmiddels is er een nieuw bestuur gekomen voor Perspectief Groningen: Gerda, Emmy, Rik en Frans vanuit 

Groninger Dorpen en Peter Hofman, directeur bij Lentis (penningmeester). 

 

Bernard Stikfort, AB-lid: de afgelopen 3 jaar hebben díe dorpen van de gemeenten Oldambt, Midden-

Groningen en Veendam die direct in de invloedssfeer van het Windpark N33 liggen, zich onder de naam 

Dorpenalliantie Oost-Groningen verenigd, om zich hard te maken t.a.v. de nadelige gevolgen van een windpark. 

Bernard is blij te melden dat op 13 juni de werkgroep haar taken gaat overdragen aan een nieuw opgericht 

stichtingsbestuur. De communicatie over hoe e.e.a. vorm gaat krijgen volgt nog. 

 

Meten is weten 

Gedurende de avond werden er ook vragen gesteld aan de aanwezigen. Via de telefoon kon men stemmen of 

antwoord geven. Zo leerden we dat de reden dat de meesten lid zijn van Groninger Dorpen het gevoel van 

solidariteit is: ‘Samen staan we sterker’, dat zo’n vijftig procent van de aanwezige leden zich niet zo bezig houdt 

met het gasdossier en dat de meeste mensen mobiliteit, openbaar vervoer en wonen de belangrijkste 

onderwerpen vinden, waarbij de input en invloed van inwoners belangrijk is richting de provincie. 

 

Presentatie ADA (Actieve Dorpen Aanpak) 
 

Actieve Dorpen Aanpak 

Na een gezellige pauze waarbij er onderling volop ervaringen werd uitgewisseld, nam Nienke Vellema het 

publiek mee langs het ADA-project: de Actieve Dorpen Aanpak. Ze vertelde over de aanloop, de lancering, de 

website en de toekomstplannen. Samen bekeken we een ADA-filmpje over Musselkanaal. Daarna ging Nienke 

in gesprek met Anton Bardie. Als zelfstandige werkt Anton regelmatig samen met Groninger Dorpen. 

Musselkanaal is sinds 2017 bezig met een integrale aanpak van hun omgeving aan de hand van de pijlers 

Economie, Sociaal, Collectieve Ruimte en Wonen. Er wordt door bewoners, organisaties en ondernemers hard 

gewerkt aan een toekomstbestendig Musselkanaal. Sinds juli 2019 is Anton programmamanager van deze 

gebiedsontwikkeling. 
 
Frans benadrukt dat we met dit geweldige initiatief goud in handen hebben: het moet uit de buurten en 
dorpen komen. De politiek kán niet anders dan ons hiermee volgen. 
 
Alle aanwezigen worden door de voorzitter, Frans Musters, bedankt voor hun aanwezigheid en een goede 
reis naar huis gewenst. 
  
Voor akkoord getekend d.d. 13/05/2022 

        

 

 

 

  

 

F.B. Musters G. Steenhuis 

Voorzitter Groninger Dorpen Secretaris Groninger Dorpen 

https://actievedorpen.nl/
https://actievedorpen.nl/
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Bijlage 1 Uitslagen stellingen via Mentimeter  
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