Notulen ALV d.d. 14 maart 2019
Aanwezig: 7 bestuursleden/ 2 gastsprekers/ 26 leden en 4 niet leden
1. Opening
Engel Sinke heet iedereen welkom en opent de vergadering
2. Presentatie Energie Cooperatie Voorst tot Wieden U.A.
Dhr. Jan Konter licht dit initiatief toe en beantwoordt vragen uit het publiek
3. Vaststellen agenda
Enkele onderwerpen behorend bij agendapunt 8 worden naar voren gehaald
4. Verslag ALV 2018
Engel Sinke leest het verslag voor. Geen op/aanmerkingen. Wordt vastgesteld.
5. Jaarverslag 2018
Engel Sinke leest delen voor uit het jaarverslag
6. Jaarrekening 2018 en verslag kascontrole commissie
Els geeft toelichting. ER worden enkele vragen gesteld over het koppengeld en de nieuwe regeling
vanuit de gemeente waarop ieder burgerlijk belang aanspraak kan maken. Kascontroleurs Anneke
en Wim)geven akkoord. Wim Odink is aftredend en Engel Sinke neemt zijn plaats in. Bestuur stelt
een verhoging lidmaatschap voor van 3 euro naar 6 euro. Enkelen vinden dit wel een forse
verhoging maar voorstel wordt met grote meerderheid aangenomen.
7. Samenstelling bestuur/benoeming bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar:
Engel Sinke, per 14 maart 2019
Harold Rook, per 14 maart 2019
Robert Rook, per 1 januari 2019
Evert Slager, in overleg, uiterlijk eind 2019
Samenstelling bestuur per 14 maart 2019
Peter Dreves, voorzitter
Jenny Boersma, secretaris
Els Loek, penningmeester
Jan-Obe Hobma, lid
Evert Slager, lid
Ellen Mooiweer, lid
De aftredende leden worden bedankt voor hun inzet en krijgen een attentie en bloemen.
8.Stand van zaken diverse onderwerpen
* entrees: eindelijk gerealiseerd, blijft jammer dat er geen bomen gepland kunnen worden aan de
Veneweg. Gesteentetuin is mooi geworden, ook dankzij door burgers aangeleverde keien. Schuilhut
en bankje zijn succes. Er worden nog nieuwe borden geplaatst.
Dorpsplein: dank aan de aanwonenden die zo betrokken en meewerkend waren bij de plannen en
besluitvorming. Het is bijna klaar alleen nog wat groen aanbrengen. Ziet er goed uit maar er zijn
nog wel wat kritische opmerkingen: lampen bij dorpshuis zijn niet op de juiste plek
teruggeplaatst./nog niet helemaal afgewerkt/ ligt te hoog? / ontbreekt parkeerbordje voor
parkeren achter dorpshuis etc. Joop en Janny lopen samen met Engel een zogenaamd
opleveringsrondje en nemen daarna contact op met Kor v.d. Velde.
Naamgeving plein: in 2016 was er besloten om een aanvraag te doen om het plein Evert van
Benthemplein te noemen. Dit is nooit gerealiseerd omdat nog levende personen niet vernoemd
mogen worden in straten etc. Gemeente beweert nu dat zij nooit een dergelijke aanvraag hebben
over al of niet van Benthem eren. Beeldje is ook optie. Voor en tegens worden besproken. Eindigt

in stemming: willen wij wel of niets doen voor herinneren aan Evert van Benthem? Stemming 26
voor en 3 tegen. Werkgroep gaat hiermee aan de slag en zal ook alle inwoners erbij betrekken.
Groep bestaat uit: Arco Lassche, Klaas Naberman, Marleen Pot, Ellen Mooiweer, Ben Hofstede en
Peter Dreves. Dit wordt nog toegevoegd als actiepunt in het dorpsplan.
Pauze
Vergadering wordt hervat met Peter Dreves als voorzitter
8. Stand van zaken diverse onderwerpen(vervolg)
* evenemententerrein: veel werk verricht door belanghebbende partijen en plannen zijn gemaakt
en aangepast (o.a. verhardingen en andere voorzieningen waaronder hekwerk) Ook is er overleg
met de gemeente kijkend naar de toekomst. Binnenkort is er overleg met alle betrokkenen voor
definitief plan+ onderliggende begroting.
* Verkeersveiligheid: Engel Sinke heeft met ambtenaar en verkeersdeskundige van de gemeente
rondje dorp gelopen en alle problemen laten zien. Dorp verpaupert! Enkele situaties verdienen snel
aandacht: voorrangssituatie Kloosterweg, snelheid verlagende maatregelen bij de gymzaal, zeer
slechte toestand van diverse trottoirs en straten. Afgesproken dat PB een brandbrief hierover naar
de gemeente gaat sturen.
* WetlandWonen: in april start de bouw van 14 hofwoningen. Dit voorjaar bijeenkomst voor de
inwoners. Bouw is ws. gereed in februari 2020.
* PBSJK 25 jaar: vanwege jubileum actie voor leden: in de week voor Pasen kan ieder lid een
bloemetje ophalen in de Coop.
9. Dorpsplan 2019-2023
Peter licht het nieuw plan toe met name over de verandering t.o.v. vorig dorpsplan. De titel
“samen werken aan samen Klooster”zegt alles over de veranderende wereld om ons heen en bij de
gemeente. PB gaat contacten met alle verenigingen in het dorp intensiveren. Hij noemt de actie
punten en de aandachtspunten en het verschil hier tussen. Het dorpsplan wordt op de website
gezet zodra de website is vernieuwd en men kan dan gedurende 1 maand hierop reageren. Daarna
wordt het definitief en wordt er mee gewerkt. Berichtgeving hierover in de NB en op FB.
10.Rondvraag:
Engel: vraagt aandacht voor het brommerrieden en met name over het houden aan de afspraken
`hierover. Bewoners van Kloosterweg hebben er steeds meer last van en willen graag handhaving.
Bewoners en PB willen bij het overleg met de jongelui/politie en gemeente aanwezig zijn.
Piet Rook: vraagt dringend aandacht voor verkeersituatie Kloosterweg/ parkeeroverlast rondom
de Chr. Geref.Kerk verloedering dorp/ slecht onderhoud door gemeente. Wil graag meer
handhaving. PB zal hier in het algemeen met de gemeente over spreken.
11. Sluiting
Peter Dreves bedankt een ieder voor aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

