
Verslag inloopavond netwerk Den Andel 1 februari 2016. 
 
Geert Hoevers heet iedereen welkom. 
 
Overzicht van te bespreken punten: 
 

- Opfrissen activiteiten 2015 en overzicht van de groepen die zich daar mee bezig 
houden; 

- Actuele onderwerpen; 
- Financieel verslag 2015; 
- Bestuur; 
- Activiteitencommissie Dorpshuis 
- Open inbreng. 

 
Opfrissen activiteiten 2015 en overzicht van groepen. 
 
Engbert geeft in een PowerPoint presentatie een overzicht van activiteiten waar in 2015 
aandacht aan besteed is. Tijdens het doornemen hiervan wordt de samenstelling van de 
groepen zonodig gewijzigd en, waar van toepassing een nieuwe indeling in groepen 
gemaakt. 
  

 
 
 



 

 
Actuele onderwerpen. 
 
Drie dingen zijn aan de orde gekomen: 

- Onderzoek van studenten van de Hanzehogeschool naar de leefbaarheid in Den 
Andel. Engbert geeft aan dat op de volgende inloopavond de studenten over dit 
onderzoek zullen vertellen. Vooralsnog lijkt het onderzoek mager. Een zestal 
studenten hebben (in totaal) een stuk of zes interviews gehouden, waarop ze hun 
rapportage baseren. 

- Fietspadenplan. Gemeente Winsum heeft bij monde van de heer Ymker (openbare 
ruimten en gebouwen) gereageerd op tal van zaken die vanuit Den Andel bij de 
gemeente onder de aandacht zijn gebracht (bermen Oosterweg/Adrianiweg; bussen 
Streekweg; drempels Streekweg, fietspad naar Warffum; fietspad naar Rasquert). 
Geert geeft een korte uiteenzetting van de brief. Vrijwel alle punten worden als 
onjuist geadresseerd afgedaan. Over een fietspad naar Rasquert wordt opgemerkt 
dat de aanbesteding om te komen tot een haalbaarheidsonderzoek naar de 
mogelijkheid van zo’n fietspad aanstaande is. We hoeven dus “alleen maar” wat 
geduld te oefenen(!). Agnes merkt op dat ze over dit fietspad contact heeft gehad 
met Erik Reimert (Gemeente Winsum) en niet met de heer Ymker; het lijkt tijd te 
worden voor plantenbakken en versperringen! 
Coen geeft aan dat in Warfhuizen tal van acties zijn ondernomen die erop lijken dat 
ze door de dorpsbewoners zelf zijn geïnitieerd en bekostigd. Wellicht kunnen we 



daar eens ons licht opsteken. Eddy merkt op dat palen neerzetten die grote 
overeenkomsten hebben met flitspalen toegestaan is. Flitsen zélf alleen niet. 
Aangelegenheid moet opgepakt worden in werkgroep verkeer. 
Er wordt opgemerkt dat plaatsen van borden op eigen initiatief ook 
verantwoordelijkheid meebrengt voor opruimen van restanten als deze borden 
beschadigd raken. Agnes geeft aan dat dit zal worden gedaan bij herstel van de 
beschadigde borden. 

- Van de school de Holm is een gedeelte door de Gemeente Winsum (vrijwel) 
verkocht aan Sander. De rest van de school kan worden verkocht. Bij een passend 
bedrijfseconomisch plan kan “Den Andel” het pand kopen voor een aanvaardbare 
prijs. Voor een half jaar is een beheersovereenkomst mogelijk waarbij Den Andel/de 
beheerder verantwoordelijk zal zijn voor de gang van zaken rond het pand en het 
onderhoud daarvan. De werkgroep zal hiermee verder gaan. 

 
 
Financieel verslag 2015. 

 

Bijlage I  Begroting/realisatie  Dorpsbelangen te  Den Andel 2015
t/m 31 dec 2015 t/m 31 dec 2015

INKOMSTEN begroot realisatie verschil begroot UITGAVEN begroot realisatie verschil begroot

2015 2014 real/begr 2016 2015 2015 real/begr 2016

Vergaderkosten DB 200,00€         75,35€              124,65-€          100,00€       

welzijn subsidie 450,00€           454,00€          4,00€             455,00€       Vergaderkosten WG 50,00€          276,50€             226,50€          150,00€       

contributie 475,00€           425,00€          50,00-€           450,00€       Vergaderkosten ALV 40,00€          -€                 40,00-€           40,00€        

rente 25,00€            26,02€           1,02€             10,00€        Subtotaal vergaderkosten: 290,00€         351,85€             61,85€           290,00€       

opbrengst activiteiten -€               705,00€          705,00€          -€           Sinterklaasviering 200,00€         287,49€             87,49€           175,00€       

Burendag NL Doet 2014 -€               400,00€          400,00€          -€           representatie 50,00€          35,32€              14,68-€           25,00€        

Kopieerkosten 35,00€          54,45€              19,45€           30,00€        

Abonnementen/lidmaatschappen 95,00€          132,36€             37,36€           95,00€        

  bankkosten 25,00€          91,71€              66,71€           50,00€        

(Nieuwjaars)vieringen 85,00€          -€                 85,00-€           80,00€        

bijdrage website 170,00€         173,64€             3,64€             170,00€       

reservering -€             -€                 -€              -€           

Kosten overige activiteiten -€             705,00€             705,00€          -€           

kosten NL Doet 400,00€             400,00€          -€           

diversen -€             -€                 -€              -€           

Totaal inkomsten 950,00€           2.010,02€        1.060,02€        915,00€       Totaal uitgaven 950,00€         2.231,82€          1.281,82€        915,00€       

Exploitatieresultaat -€               221,80-€          -€           

Incidentele baten: -€               16.664,00€      16.664,00€      -€           Incidentele lasten: -€             16.663,50€         16.663,50€      -€           

Incidenteel resultaat: 0,50€             

resultaat + incidenteel: 221,30-€          

Bijlage 2

Balans Dorpsbelangen te Den Andel
Activa  31-12-15  31-12-14 Passiva  31-12-15  31-12-14

Banksaldo betaalrekening 325,36€           327,66€          eigen vermogen 218,68-€         190,50-€             

banksaldo spaarrekening 11.469,07€       1.161,09€        voorziening plantenmarkt 739,13€         739,13€             

subtotaal: saldo bank: 11.794,43€       1.488,75€        voorziening speeltuin 432,02€         432,02€             

nog te vorderen contributie 15,00€            15,00€           voorziening AED 12,37€          12,37€              

nog te vorderen rente 26,02€            7,98€             Voorziening werkgroepen 386,50€         386,50€             

kruisposten 100,00€           -€              voorziening vieringen 281,56€         

voorziening Boswerkgroep 2.850,00€       

vooruitontvangen contributie -€             5,00€               

nog te betalen bedragen 7.673,85€       155,39€             

Totaal resultaat 221,30-€         28,18-€              

11.935,45€       1.511,73€        Totaal 11.935,45€     1.511,73€          

Toelichting:

Contributies: er was één storno bij de automatische incasso's. De voorziening plantenmarkt opbrengst plantenmarkt 2014

Van de mensen die per bank betalen staat nog 15 euro open waarvan nog € 15,- te vorderen is. De voorziening AED : AED is aangeschaft; hangt bij Aaltje Scheepstra

(in 2016 is hiervan inmiddels € 10,- ontvangen) De voorziening speelplan: bestemd voor onderhoud e.d.

m.i.v. 2015 zijn er 118 leden, waarvan 81 betalende adressen, waarvan 55(68%) via AIC De voorziening werkgroepen is in overleg met de Gemeente Winsum gevormd

26 leden betalen per bank; er zijn 27 gezins(adres)leden De vergaderkosten van de werkgroepen zijn t.l.v. de voorziening gebracht

De voorziening van de boswerkgroep bestaat uit de subsidie van de Gemeente

en een bijdrage van het loket Leefbaarheid.

De voorziening vieringen is de reservering ivm de 4/5 meivieringen.



Bert heeft het financiële verslag voor 2015 opgesteld. Engbert geeft toelichting op de 
verschillende posten. Geert geeft met een iets andere insteek aan dat het negatieve 
exploitatieresultaat (zie rood omcirkelde gedeelte) de achtergrond is voor de in 2016 
geplande ledenwerfactie. Er moet geld bij. Of door meer leden, of door een 
contributieaanpassing, of door vrijwillige bijdragen. Het hoeft niet veel te zijn, maar we 
moeten uit de negatieve cijfers. 
Agnes en Matthijs (kascommissie voor 2015) gaan het verslag na. (Voor 2016 is een 
nieuwe kascommissie nodig.) 
 
Bestuur. 
 
Er is sprake van twee besturen: 

- Vereniging Dorpsbelangen Den Andel (zoals formeel ingeschreven) en minder 
formeel aangeduid als Netwerk Den Andel en 

- Stichting Dorpshuis 
In de besturen zitten veelal dezelfde leden en bovendien al heel lang. Soms wordt de 
bestuursfunctie alleen nog in naam vervuld, door verscheiden of verhuizen. 
Voor beide besturen worden nieuwe bestuursleden gezocht. Mogelijk (niet wenselijk) is om 
het bestuur van de Stichting Dorpshuis onder die van de vereniging Dorpsbelangen te 
laten vallen, maar dat is een noodmaatregel. 
Voorzitter (Engbert) en penningmeester (Bert) zullen in ieder geval binnen een half jaar 
aftreden. 
Er wordt een dringend beroep gedaan op aanwezigen om zich te beraden over één van de 
posten. Er zijn minimaal drie leden per bestuur nodig. Anne en Coen hebben aangegeven 
zich voor de besturen te willen inzetten. 
Taakomschrijvingen: vooral voorbereiden inloopavonden en representatie bij de 
Gemeente Winsum. Vergaderingen: ca. 1 keer per kwartaal. 
 
 
Activiteitencommissie Dorpshuis. 
 
Verschillende zaken m.b.t. het Dorpshuis zijn aan de orde gekomen. Activiteitencommissie 
is o.a. genoemd in de plannen voor 2016. Appie zal hier zeker bij betrokken 
zijn.Verbouwing van het Dorpshuis t.b.v. een tweede biljart is een heel eind (O)op 
(S)streek. Daartoe moeten gymtoestellen die nu in het Dorpshuis aanwezig zijn elders 
worden ondergebracht. De Gemeente Winsum claimt het bezit van deze toestellen maar 
laat het Den Andel vrij ze te verkopen. Engbert en Agnes weten te melden dat de 
toestellen destijds zijn aangeschaft uit gelden verkregen door Dorpsactiviteiten. Dorpshuis 
Sauwerd en Adorp zou de toestellen willen aanschaffen. Komst van een tweede biljart 
maakt een gunstiger exploitatie van het Dorpshuis mogelijk. Dit is van belang omdat de 
revenuen van de gymzaal zijn verdwenen. 
 
 
Open inbreng. 
 
Saskia vraagt aandacht voor een bezwaarschrift tegen de hoogte van een te bouwen pand 
aan de Oosterweg. Desgewenst kan men een petitie mede ondertekenen. 
 
Er wordt gezocht naar een versterking van de accordeoncommissie. Deze versterking 
wordt meteen bij de bespreking voor de plannen van 2016 gevonden. 
 
Bespreking van de plannen rond de school: zie actuele onderwerpen. 



Allerlei. 
 

- iedereen kan zijn activiteiten op de dorps-website plaatsen. Aanmelden van 
activiteiten bij Oscar (oscar231@live.nl ), deze zet ze op de site. Zo kan meteen in 
de gaten worden gehouden dat activiteiten elkaar niet “bijten”. 

- activiteiten van Andledon staan in deze op zichzelf. Andledon heeft een 
horecavergunning verworven. 

- Eddy zal Oscar ondersteunen bij website activiteiten. 
- de dorpswebsite biedt “marktplaatsachtige” mogelijkheden: heb je iets aan te 

bieden, wil je iets kwijt, of juist hebben: mail Oscar! 
- Geert geeft aan dat er regelmatig negatieve pers is over Den Andel. Hij overweegt 

daar weerwoord op te geven. Rudolf vraagt of je niet beter je handelen zó kunt 
inrichten dat de pers vanzelf positiever wordt. Engbert stelt voor de pers eens uit te 
nodigen op een inloopavond. 

-  

 
Volgende inloopavond: 
 
Dinsdagavond 12 april 20:00 uur Dorpshuis Op Streek  
 

Komt allen!!!! 

mailto:oscar231@live.nl

