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Conceptverslag Algemene Ledenvergadering  

d.d. dinsdag 29 maart 2022 in dorpshuis Artharpe, van 20.00-

22.00 uur 
 

Aanwezig: 19 leden van Dorpsbelangen 

 

Agenda 
1. Opening 

Sijbrand opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

De twee consumpties zijn voor de rekening van Dorpsbelangen. 

 

2. Mededelingen 

De stukken (zoals jaarverslag, notulen en financieel verslag) worden niet uitgedeeld maar 

staan op de site.  

 

3. Verslag algemene ledenvergadering 2 april 2019 (zie Adorp.com) 

Opmerkingen/ aanvullingen kunnen naar Jouk gemaild worden, vervolgens zullen deze 

worden verwerkt.  

 

4. Jaarverslag 2019 (zie Adorp.com) 

Opmerkingen/ aanvullingen kunnen naar Jouk gemaild worden, vervolgens zullen deze 

worden verwerkt.  

 

5. Verslag kascommissie: De kascommissie bestond uit Floor van de Werfhorst en Gaby 

Schuurmans. 

Gaby Schuurmans doet verslag. Door omstandigheden (Corona) heeft de kascommissie de 

boekhouding van de afgelopen 3 jaar gecontroleerd.  Niets bijzonders gevonden, conclusie 

is dat de boekhouding er goed en perfect uit ziet.  

Advies van de kascommissie: De jaarrekeningen kunnen voor de afgelopen 3 jaar worden 

vastgesteld, aan het bestuur wordt decharge verleend.  

De kascommissie wordt bedankt voor hun inzet.  

 

- verkiezing nieuwe kascommissie  

Gaby Schuurmans blijft nog een jaar in de kascommissie, Menno neemt als nieuw lid voor 

2 jaar deel aan de kascommissie.  

 

6. Financieel verslag penningmeester 2019, 2020, 2021 

    Johannes licht de financiële overzichten toe.  

    Financieel overzicht: mbt doelreservering ’t Stee hoeft voor de besteding geen  

    verantwoording te worden afgelegd. Gezien de ontwikkelingen zal deze doelreservering    

    voor 2022 komen te vervallen en zal deze anders besteed gaan worden. Bedoeling is het  

    bedrag voor de AED te reserveren. Dit is ook in de begroting van 2022 opgenomen.  

    - Begroting 2022  

    Begroting is toegelicht door Johannes. 
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 7.  Huishoudelijk reglement (zie Adorp.com) 

 Sijbrand licht het huishoudelijk reglement toe. Mochten er vragen bestaan, schroom niet    

 om vragen te stellen. 

 

8.   Bestuursverkiezing 

      Aftredend en herkiesbaar Sijbrand Stratingh en Yke de Jong 

  Beide zijn herkozen. 

 

Pauze 

 

9.  Ontwikkeling ’t Stee  

Kuub en gemeente zijn met Adorp een pilot aangegaan. 

Twee jaar geleden is er een nieuwe projectleider gekomen, CPO traject gestopt. Gemeente 

heeft toen aangegeven dat Dorpsbelangen alleen over de groenaankleding van de 

bouwlocatie een inbreng had, verder niet. Dit tegen eerdere afspraken met voorgaande 

gemeente in.  

Oktober 2021 werd duidelijk via Funda,  dat Plegt-Vos woningen te koop aan bood, tegen 

eerdere afspraken in. Gemeente heeft eenzijdig de grond verkocht. Dit had open en 

transparant aan de markt verkocht moeten worden.  

Er is een gesprek aangevraagd met de gemeente /de wethouder, over de gang van zaken.  

Dorpsbelangen heeft een brief gestuurd naar de gemeente waar tot op heden geen reactie 

van de gemeente op is gekomen.   

Dorpsbelangen gaat nog een brief naar de Raad sturen, om het proces /de gang van zaken 

kenbaar te maken.  

Henk Supheert vraagt of er intern binnen Dorpsbelangen ook geëvalueerd is. Dit is 

gebeurd. Dorpsbelangen heeft waarde gehecht aan de gemaakte afspraken en hierop 

vertrouwd, wellicht was Dorpsbelangen te goed van vertrouwen.  

Belangrijk is dat nagedacht wordt hoe voorkomen kan worden dat dit soort zaken zich 

herhalen. Uiteindelijk zijn het de raadsleden die wakker gemaakt moeten worden. 

Belangrijk om dit als burger kenbaar te maken op bijvoorbeeld een ledenvergadering van 

de partij.  

 

Opmerking:  het is belangrijk dat er meer informatie op Adorp.com komt over wat 

Dorpsbelangen tegenkomt. Ook eerder is dit kenbaar gemaakt. Afgesproken wordt om na 

elke vergadering informatie te delen met de bewoners van Adorp. Henk Supheert heeft 

aangeboden hier wel iets in te willen betekenen.   

  

10. Ontwikkeling De molen 

 Beheer van de molen is in handen van de aannemer.  

 Hoe kunnen we bewoners betrekken? Welke ideeën zijn er voor exploitatie?  

 30 april streekmarkt, ook namens de Molen. Voor de vrienden van de Molen, (50 mensen)    

 gelegenheid bieden om de Molen te komen bekijken, in afstemming met de aannemers.  

 

 

11. Ontwikkeling Begraafplaats 

      Subsidie aangevraagd voor begroting voor herstel van de graven, totaal: €38.000 euro  
      Subsidie €23.000 (landschapsbeheer en provincie).  

      De gemeente zou dan nog €15.000 moeten bijdragen. Via Dorpsbudget getracht aan te     
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      vragen. De aanvraag is 2x afgewezen, Raad aangeschreven. 

      Jaap Heres heeft zich voor de zaak hard gemaakt. Wethouder de Vries geeft aan dat ze     

      €8.000 euro beschikbaar stellen, niet meer 
      Keuze voor bestuur: Teruggave bedrag of moet je gaan voor inzet van 75% .               

      In uitvoering bestaan er zorgen; er bestaat geen betrokkenheid vanuit de gemeente, de    

      afstand tot de ambtenaar is groot.  

      De vraag wordt aan de aanwezige leden gesteld wat te doen.  

      Er bestaat overeenstemming over inzet van het bedrag ten behoeve van herstel van de  

      graven.  

      Wat je voor €31.000 kan doen, is beter dan niets. Het gaat om cultuurhistorisch initiatief.  

      Dorpsbelangen heeft binnenkort een gesprek (7 april) gericht op: Kan het gat van €7000         
      nog gedicht worden?  

      Vanuit de leden wordt de vraag gesteld of er nog morele druk kan worden uitgeoefend          

      met (een van) de 2 subsidianten op de  gemeente, om ook over de brug te komen met het     

      resterende geld?  

       

 11. b: toegevoegd agendapunt Dorpsbudget €16.000 euro te besteden. Dit bedrag kan dit jaar  
      nog aangevraagd worden tm 31 december 2022. De uitvoering mag dit jaar en volgend     

      jaar. Er is nu nog €12.000 euro beschikbaar 
 

      Volgende aanvragen zijn gedaan en toegekend:   

      OBS de Wierde: een boekwerk over de historie van OBS Wierde, ontwikkeling van de     

      afgelopen 100 jaar.  

      Speelweide: zonnepanelen   

      Ijsvereniging: middelen aangevraagd.  

 

 

12. Rondvraag 

      Menno: Er is een noodoproep van de rijdende popschool, deze krijgt geen bijdrage van de  

      gemeente Hogeland (is de enige gemeente die niet bijdraagt). Menno zet op een rij om wat     

      voor bedragen het gaat en koppelt dit terug naar Dorpsbelangen. Dorpsbelangen gaat na    

      of/wat ze kan betekenen.  

      Arend: De rubberen matten kleine speeltuin zijn kapot; het onderhoud neemt    

      Dorpsbelangen we mee naar Klaas Schuurmans.  

      Harry en Frits: geven een compliment aan het bestuur ☺  

 

13. Sluiting 

      Sybrand sluit de vergadering om 21:38 uur en bedankt alle aanwezigen.  
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