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Rabobank 32.20.52.505 

KVK Zwolle 40060372 

Vereniging Dorpsbelang Steenwijkerwold 

P/a Pastoor Muitemanstraat 35 

8341 RW Steenwijkerwold 

Internet:   www.steenwijkerwold.eu 

E-Mail:      info@dorpsbelang.eu 

 

 

T.a.v. 

 

 

 

Afwezig m.k. 

Henriette ten Lande, Jan Otten, Ronald Baron, Bennie Daan, Frits Blok, Karst Dedden,      

Hans Apperloo 

Alle leden van Ver. Dorpsbelang Steenwijkerwold 

Genodigden  

Betsy Klaster, Gerard Winters 

Van Hans Apperloo 

Onderwerp Agenda jaarvergadering 27 maart  2017 

Locatie Hoogthij  20.00 uur 

 

1:  Opening 

Bennie Daan heet iedereen welkom het verheugt Bennie dat er dit jaar meer leden aanwezig zijn dan bij 

de ALV van vorig jaar. 

 

Afmelding van Johan Overwijk en Jan van Eck. 

 

2:  Aanvulling op agenda 

Geen aanvullingen gemeld. 

 

3:  Mededelingen 

 krappe bezetting bestuur / aanvulling nodig / minder activiteiten 

I.v.m. onderbemanning van het bestuur (2 bestuursleden onlangs gestopt) kan het zijn dat 

activiteiten niet door kunnen gaan of worden afgelast. 

Het is erg lastig om nieuwe bestuursleden te krijgen. 

 

4:  Notulen jaarvergadering 2016 

Pagina 1: geen opmerkingen 

Pagina 2: geen opmerkingen 

Pagina 3: geen opmerkingen 

Pagina 4: geen opmerkingen 

Pagina 5: geen opmerkingen 

 

De notulist werd bedankt voor het maken van de notulen. 

5:  Postzaken       

Geen in en uitgaande post 

 

6:  Agenda punten      

6.1 Dorpenplan 

- klussendienst / Woldhulp 

Er wordt uitleg gegeven over de werkzaamheden van Woldhulp tot nu toe. verder volgde een toelichting 

over vragen welke uit de regio gesteld werden. Het bestuur van Woldhulp geeft momenteel presentaties 

aan omliggende dorpen over de opzet ed. van Woldhulp. 
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- groen in Steenwijkerwold 

Samen met Kees van Burgsteden is een groen plan gemaakt voor Steenwijkerwold. Hierbij wordt rekening 

gehouden met verschillende niveaus van onderhoud. Bijvoorbeeld het centrum van Steenwijkerwold 

krijgt A status (hogere frequentie) andere delen van het dorp krijgen B en C status. 

 

6.2 Activiteiten 2016/2017 

- er werd teruggekeken op activiteiten welke geweest zijn 

- er werd vooruitgekeken op activiteiten welke nog gaan komen 

 

6.3  Bestuursverkiezing 

- benoemen nieuw bestuurslid 

Frits Blok en Karst Dedden werden  benoemd tot nieuw bestuurslid van ver. Dorpsbelang 

Steenwijkerwold. Er werd tevens een oproep aan de leden gedaan om zich aan te melden als bestuurslid. 

- benoemen / verkiezing (nieuwe) bestuursleden 

Aftredend en herkiesbaar:  

Bennie Daan & Hans Apperloo, door de aanwezige leden werd dit voorstel goedgekeurd. 

Aftredend en niet herkiesbaar:  

Betsy Klaster en Gerard Winters, zijn afgetreden en hebben zich niet herkiesbaar gesteld. Betsy en gerard 

werden met applaus van de leden bedankt voor hun inzet. Verder zal vanuit het bestuur in overleg met 

Betsy en Gerard op een gepaste wijze afscheid genomen worden. 

  

6.4 Financieel verslag 

Toelichting & presentatie resultaat Ver. Dorpsbelang Steenwijkerwold  

a.d.v. een PowerPoint heeft de penningmeester verslag gedaan van de financiële situatie van Ver. 

Dorpsbelang. 

Verklaring kascommissie bj. 2016  

Pier Antuma verklaarde namens de kascommissie dat de vragen tijdens de controle goed beantwoord 

zijn.  De kascommissie heeft geconstateerd dat de boekhouding klopt en dat de jaarstukken goedgekeurd 

zijn. En er werd voorgesteld het bestuur decharge te verlenen m.b.t. het gevoerde financiële beleid. 

Vaststellen kascommissie bj. 2017 

Frank Hanema en Siemen Bakker gaan plaats nemen in de Kascommissie 2017 

 

6.5 Zwembad Tolhekke 

Bedrijfsleidster Melanie Joustra presenteerde de plannen voor Zwembad Tolhekke voor het seizoen 2017 

Er werd uitleg gegeven over de abonnementen / communicatie openingstijden via facebook / 

evenementen / zwemles a-b-c diploma etc.   

 

  Pauze        

 

8:  Dorpsfeest 2017      

8.1 Bekend maken programma 

Het programma voor het dorpsfeest werd bekend gemaakt. 

Het feest wordt georganiseerd in een ander weekend, in de toekomst altijd het 3e weekend in mei. 
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9:  Rondvraag        

Vraag Andre Velner: 

Wat zijn de plannen voor Gelderingen Steeg? Tractoren rijden alles kapot. Optie om de steeg af te sluiten 

voor tractoren? 

Antwoord Siemen Bakker: 

Er is een afspraak m.b.t. onderhoudsplan met de gemeente over Essenstoven etc.  

 

Vraag Andre Velner: 

Het parkeerterrein van de voetbal wordt gebruikt als opslagterrein - zand / stenen / takken / rotzooi etc. 

Antwoord DB:  

Het beste is om dit soort opmerkingen te melden bij de klachtenlijn van de gemeente. 

 

Vraag Andre Velner: 

Er is vandalisme geweest in het Krullebossie en Gelderingen Steeg (Andre weet wie het gedaan heeft).  

Bordjes zijn kapot gemaakt, nestkasten vernield. 

Antwoord DB: 

Aub melden bij Politie DB gaat bordjes vervangen door groot houten bord in een frame. 

 

Vraag Frank Hanema: 

Er ligt vuil in Pingo Ruine, kan dit opgeruimd worden? 

Antwoord DB: 

Het beste is om dit soort opmerkingen te melden bij de klachtenlijn van de gemeente. 

 

Vraag Siemen Bakker: 

plan onderhoud van de houtwallen, staat dit nog op de agenda bij de gemeente? 

Antwoord DB: 

Is bij ons niet bekend 

 

10:  Afsluiting 

 

Bennie sloot de vergadering en wenste een ieder wel thuis. 


