
-1- 

Vereniging Dorpsbelangen te Den Andel 

 

 

 

 

 

 JAARVERSLAG 
 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 
VERENIGING DORPSBELANGEN DEN ANDEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
maart 2021  
R.H. Hidskes 

Penningmeester 

  



-2- 

Vereniging Dorpsbelangen te Den Andel 

 

Verslag 2020 inclusief toelichting begroting/realisatie 2020 en begroting 2021 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit: 

1. voorzitter:   vacant.  
2. secretaris:  vacant 
3. penningmeester:  Rudolf Hidskes 
4. mediacoördinator Janke J. Zandstra 
5. alg. bestuurslid Oscar Haffmans   
  

Doel. Het verenigingsbestuur stelt zich ten doel het contact met de bewoners van Den Andel 
te intensiveren als het gaat om zaken die de bewoners van Den Andel  betreffen. De 
vergaderingen van het bestuur en het netwerk zijn openbaar. 
Verder ontplooien we activiteiten die het wonen in Den Andel veraangenamen. 
 
Vorming netwerk Den Andel 
Op de ALV in december 2013 is besloten tot de vorming van het netwerk Den Andel (dat 
onder de paraplu van de vereniging opereert). Doel is meerdere dorpsgenoten te betrekken 
bij het werk van de vereniging en tegelijkertijd zo het dagelijks bestuur te ontlasten. Bepaalde 
speerpunten die spelen in het dorp worden door verschillende groepjes mensen 
“geadopteerd” die het punt vervolgens beheren. Speerpunten daarbij zijn o.a. de 
Gemeenschappelijke Dorpstuin, Verkeer en veiligheid, Energie (accent op duurzaam, dan 
wel energieneutraal), Communicatie, groen, natuur en milieu, “opendeurendag”, wonen en 
leven, De Holm. 
 
Corona en Dorpsbudgetten 
2020 was in menig opzicht een bewogen jaar. Eind 2019 introduceerde de Gemeente Het 
Hogeland het fenomeen Dorpsbudget. Op de Netwerkavond van 11 februari geeft Marianne 
Waterman van de Gemeente Het Hogeland een toelichting op de procedure. De regeling 
biedt kansen, maar kent ook bezwaren: de openheid lijkt in het geding en de eis van 
“draagvlak” voor een project waarvoor dorpsbudget wordt aangevraagd wordt weliswaar als 
onontbeerlijk omschreven, maar niet meetbaar gedefinieerd. 
Op de Inloopavond van 25 februari worden de eerste plannen voor projecten waarvoor 
dorpsbudget zal worden aangevraagd gepresenteerd. 
 
En toen kwam de Corona-pandemie ook naar Noord-Nederland. Inloop- en Netwerkavonden 
zijn in de loop van het jaar afgelast en/of niet georganiseerd. 
De diverse werkgroepen zijn doorgegaan met hun projecten, waarbij corona-maatregelen in 
acht zijn genomen. 
 
Voor nieuwe projecten zijn dorpsbudgetten aangevraagd volgens de op 11 februari 
afgesproken werkwijze: Netwerk Den Andel informeert de vijf, voor Den Andel in aanmerking 
komende “rechtspersonen” over een in te dienen aanvraag dorpsbudget. Deze informatie 
heeft een tweeledig doel: de “rechtspersonen” zijn op de hoogte van het verloop in het 
“tegoed” dorpsbudget van Den Andel (met het oog op eigen plannen en projecten) en de 
“rechtspersonen” kunnen aangeven dat er vanwege de betreffende “rechtspersoon” 
draagvlak is voor het ingediende project, indien van toepassing. 
In de loop van 2020 bleek de werkwijze op grote ontevredenheid in het dorp te stuiten: de 
aanvraag voor een dorpsbudget werd niet gecommuniceerd met de dorpsgenoten. 
Nu zijn de dorpsgenoten in de keten dorpsbudgetaanvrager – rechtspersoon – Gemeente 
Het Hogeland weliswaar geen partij, maar toch is op basis van de onvrede vanaf de zomer 
2020 via de dorpsmail gecommuniceerd over de op handen zijnde aanvraag dorpsbudget. 
Deze methode heeft goed gewerkt, heeft hier en daar tot expliciete steun en draagvlak geleid 
en de openheid met betrekking tot communicatie in het dorp bevorderd. 
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Inmiddels is, in verband met de financiële positie van de Gemeente Het Hogeland de hoogte 
van de beschikbare budgetten voor 2021 en 2022 gehalveerd. De hoogte van het resterende 
bedrag dat in een lopend jaar kan worden besteed is te vinden op Den Andel - Gemeente Het 

Hogeland 
 
De projecten: 
 
De Dorpstuin.  
Ook in 2020 is in samenwerking met de “Boswerkgroep” de houtwal rond de dorpstuin 
aangepakt. Er is gesnoeid om bestaande struiken en bomen meer licht en ruimte te geven, 
en er is geplant om een grotere variatie van vegetatie in de houtwal en tegen de houtwal aan 
te bewerkstelligen. Deze activiteiten worden in het najaar van 2021 voortgezet. 
 
Prarietuin 
Voor de aanleg van een prarietuin rond het centrale gedeelte van de Dorpstuin is in 2020 
dorpsbudget aangevraagd. 
 
Boswerkgroep. De leden van dit netwerkonderdeel houden zich bezig, in overleg met de 
Gemeente het Hogeland, met het onderhoud en het opnieuw beplanten van de 
groenvoorzieningen in en rond Den Andel. In 2020 is er samen met de dorpstuingroep 
gewerkt aan de bebossing rond het sportveld in Den Andel. 
 
Energie werkgroep. De werkgroep DASEN is druk met de energie coöperatie. Inmiddels 
heeft de vereniging zich aangesloten via GREK (Groningenenergie koepel)  bij NLD 
(Noordelijk Lokaal Duurzaam)dat inmiddels is omgedoopt tot Energie van Ons. (EvO). 
Bewoners van Den Andel kunnen er dan voor kiezen energie te gaan afnemen bij EvO tegen 
een gunstige(r)  prijs dan bij niet coöperatieve energieleveranciers. Immers er hoeft geen 
aandeelhouders uitkering plaats te vinden. De overschotten kunnen (opnieuw) worden 
geïnvesteerd in het verder energie neutraal maken van Den Andel. De coöperatie is 
inmiddels opgegaan in de HEC (Hogelandster Energie Coöperatie) om zo de krachten te 
bundelen.  Samen met de coöperatie en dhr Clevering is op één van de schuren van het 
bedrijf van de heer Clevering een zonnedak gerealiseerd met ca. 200 zonnepanelen. Vanaf 
mei 2020 levert dit dak energie. Het dak is door burgemeester Henk Jan Bolding geopend in 
september 2020. 
 
 
Website 
Meer informatie is te vinden op onze website www.denandel.nu (o.a. verslagen van de 
netwerkvergaderingen). Met ingang van 2017 hebben we een nieuwe provider: Webreus. 
Met behoud van onze domeinnaam. Naast andere voordelen blijkt deze provider 
aanmerkelijk goedkoper!. 
In de loop van 2020 is de website geheel vernieuwd en van up-to-date gegevens voorzien. 
Extra kosten zijn gemaakt voor het realiseren van een goede activiteiten agenda. 
 
 
Pannakooi.  Er is in 2019 uitputtend gezocht naar financiële middelen om te komen tot 
realisatie van een Pannakooi. Begin 2020 waren de financiën vrijwel rond en is de Pannakooi 
besteld. In de loop van het voorjaar 2020 zijn de financiën voor dit project geheel dekkend 
gekregen. De Pannakooi is in mei 2020 opgeleverd op het speelveld naast het Berehoes. 
Voor het gebruik en beheer is een overeenkomst met de Gemeente het Hogeland gesloten. 
 
Sinterklaasintocht. In 2020 was, vanwege de Corona-pandemie geen Sinterklaasintocht 
mogelijk. St. Jeugdwerk heeft in plaats daarvan bij alle huizen in Den Andel een banketstaaf 

https://hethogeland.nl/subsidies-en-leningen/dorpsbudget/den-andel
https://hethogeland.nl/subsidies-en-leningen/dorpsbudget/den-andel
http://www.denandel.nu/
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bezorgd. Het voor 2020 begrote bedrag voor de intocht zal worden toegevoegd aan de 
voorziening St Nicolaasviering, waaruit wellicht de komende jaren noodzakelijke vervanging 
van kostuums (gedeeltelijk) gefinancierd kan worden.  
 
AED. In december 2020 is een aanvraag dorpsbudget ingediend voor een nieuwe AED. 
 
Oud en Nieuw. In de nacht (vroege ochtend) van 1 januari heeft de traditionele 
nieuwjaarsviering plaatsgevonden in het Dorpshuis. Dorpsbelangen steunt deze activiteit met 
een financiële bijdrage. 
Vanwege de Corona-maatregelen heeft de viering van Oud en Nieuw van 2020 op 2021 
geen doorgang kunnen vinden. 
 
Incidentele en individuele acties: 
 
Laadpaal: Engbert Breuker heeft zich zeer ingespannen om een laadpaal in het dorp 
gerealiseerd te krijgen. Dit is een geslaagde operatie geworden en de laadpaal is eind 2020 
in gebruik genomen. 
 
Pasen 2020: Ook Pasen 2020 was een sobere aangelegenheid 
omdat Corona maatregelen een gezamenlijke viering in de weg 
stonden. Marjolijn en Rob hebben Pasen opgevrolijkt met een 
dorpstoer, daarbij rondgereden door Engbert. 
 
Het succes van Pasen 2020 was aanleiding voor een karaoke toer 
door het dorp later in het jaar. 
 
Struinen door de Tuinen: Marjolijn, Hanneke en Agnes hebben 
het gebeuren “Struinen door de Tuinen” naar Den Andel gehaald. 
Ook de uitvoering hiervan moest aangepast worden, maar zelfs in 
die aangepaste vorm was het een zeer geslaagd evenement. 
Op 6 september hebben op vijf verschillende openbare locaties 
optredens plaatsgevonden.  
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Contributie. In het najaar van 2020 is de contributie geïnd voor de vereniging. Eind 2020 
had de vereniging 136 leden. Huishoudens kennen betalende en niet-betalende leden 
(medebewoners). Voor 66 leden (70%) is de contributie automatisch geïncasseerd. Verder 
waren er 29 leden (30%) die hebben aangegeven per bank te willen betalen. Eind 2020 
moest nog 1 lid contributie per bank betalen. Op het moment van schrijven is de contributie 
voldaan.  
 
 
Bestuurszaken en ALV. 
 
In verband met Corona-maatregelen is afgezien van ledenvergaderingen. 
De bestuur situatie is niet gewijzigd, het bestuur heeft dringend behoefte aan een nieuwe 
voorzitter en een secretaris. 
 
Rudolf Hidskes 
Den Andel,  maart 2020 
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In het volgende overzicht is de exploitatierekening en de balans over 2020 opgenomen. 
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Bijlage I  Begroting/realisatie  Dorpsbelangen te  Den Andel 2020
t/m 31 dec 2020 aangepast t/m 31 dec 2020 aangepast

INKOMSTEN begroot realisatie verschil begroot UITGAVEN begroot realisatie verschil begroot

2020 2020 real/begr 2021 2020 2020 real/begr 2021

Vergaderkosten DB -€            22,40€             22,40€          95,00€        

w elzijn subsidie 450,00€         434,79€        15,21-€          400,00€     Vergaderkosten WG 250,00€       250,00-€        25,00€        

contributie 530,00€         525,00€        5,00-€            530,00€     Vergaderkosten ALV 40,00€         68,30€             28,30€          170,00€      

rente 10,00€           1,78€            8,22-€            -€          Subtotaal vergaderkosten: 290,00€       90,70€             199,30-€        290,00€      

opbrengst activiteiten -€               -€             -€              -€          Sinterklaasviering 175,00€       175,00-€        105,00€      

-€               -€              -€          representatie 50,00€         -€                 50,00-€          50,00€        

Kopieerkosten 50,00€         15,13€             34,87-€          50,00€        

Abonnementen/lidmaatschappen 100,00€       103,89€           3,89€            100,00€      

  bankkosten 135,00€       119,36€           15,64-€          135,00€      

Activiteiten 90,00€         50,00€             40,00-€          50,00€        

bijdrage w ebsite 100,00€       93,08€             6,92-€            100,00€      

reservering -€            -€             -€            

Kosten overige activiteiten -€            -€             -€            

-€             -€            

diversen -€            -€             50,00€        

Totaal inkomsten 990,00€         961,57€        28,43-€          930,00€     Totaal uitgaven 990,00€       472,16€           517,84-€        930,00€      

Exploitatieresultaat -€               489,41€        -€          

Incidentele baten: -€               -€              -€          Incidentele lasten: -€            -€                 -€             -€            

Incidenteel resultaat: -€             

resultaat + incidenteel: 489,41€        

Opmerking: In 2020 is ten onrechte geen reservering gemaakt voor St. Nicolaasviering. Het niet-bestede bedrag voor St. Nicolaasviering dient te worden gereserveerd

om t.z.t. nieuwe kostuums aan te kunnen schaffen. Deze omissie is op 23 maart 2021 rechtgezet. Gevolg is dat het Exploitatieresultaat in werkelijkheid € 314,41 bedraagt.

Bijlage 2

Balans Dorpsbelangen te Den Andel
Activa  31-12-19  31-12-20 Passiva  31-12-19  31-12-20

Banksaldo betaalrekening 10.494,33€    17.850,73€   eigen vermogen 281,82€       545,60€           

voorziening project grenzen 150,00€       150,00€           

banksaldo spaarrekening 17.836,28€    17.837,98€   voorziening speeltuin 432,02€       432,02€           

subtotaal: saldo bank: 28.330,61€    35.688,71€   voorziening AED 12,37€         12,37€             

nog te vorderen contributie 35,00€           5,00€            voorziening w erkgroepen 386,50€       386,50€           

nog te vorderen rente 1,70€             1,78€            Voorziening plantenmarkt 4.939,18€    4.914,18€        

nog te vorderen bedragen 93,12€           87,91€          voorziening vieringen 281,56€       281,56€           

kruisposten -€               -€             voorziening Bosw erkgroep 2.894,50€    2.679,50€        

Vooruitbetaalde bedragen -€             voorziening energiew erkgroep 2.463,43€    2.754,55€        

voorziening ontw . Dorpsvisie 5.782,94€    5.782,94€        

voorziening opendeurendag 134,79€       134,79€           

voorziening Pannakooi 8.643,27€    544,76€           

voorziening Dorpstuin 1.136,65€    5.128,82€        

voorziening Berehoes 467,67€       467,67€           

voorziening St. Nicolaasviering 175,00€       175,00€           

voorziening Vogelkijkhut 10.888,80€      

vooruitontvangen contributie 5,00€           5,00€               

vooruitontvangen bedragen

nog te betalen bedragen 9,95€           9,93€               

Totaal resultaat 263,78€       489,41€           

28.460,43€    35.783,40€   Totaal 28.460,43€  35.783,40€      

Toelichting:

Contributies: De voorziening project grenzen betreft project in samenwerking

Van de mensen die per bank betalen is  nog € 5,- te vorderen. met Erfgoedpartners naar historie Den Andel

Het lid heeft inmiddels in 2021 betaald De voorziening speeltuin: bestemd voor onderhoud e.d.

Eind 2019 zijn er 136 leden, w aarvan 95 betalende adressen, w aarvan  66 (70%) via AIC De voorziening AED: AED is aangeschaft; hangt bij het tankstation

29 (30%) leden betalen per bank; er zijn 41 gezins(adres)leden De voorziening werkgroepen is in overleg met de Gemeente Winsum gevormd

Een aantal leden betaalt meer dan nodig is. Daarvoor onze dank. De voorziening plantenmarkt opbrengst plantenmarkt t/m 2018 tbv Dorp Den Andel

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

Dankzij het behaalde resultaat is het eigenvermogen van de vereniging  positief. De voorziening van de boswerkgroep bestaat uit de subsidie van de Gemeente

De hoogte van het eigen vermogen is in werkelijkheid lager dan aangegeven. en een bijdrage van het loket Leefbaarheid.

In 2020 is vezuimd het voor St. Nicolaasviering begrote bedrag toe De voorziening energiewerkgroep betreft de bijdrage voor dit doel van

te kennen aan de reservering St. Nicolassviering. het loket leefbaarheid

Dit is op 23 maart 2021 gecorrigeerd. De voorziening dorpsvisie ontwikkeling betreft subsidie Gemeente Winsum

Daarmee is de werkelijke hoogte van het eigen vermogen  € 860,01 voor dit doel.

De voorziening opendeurendag betreft subsidie Gemeente Winsum

voor dit doel.

De voorziening Pannakooi  betreft toekenning van een gedeelte 

van de opbrengst van de dorpsvernieuw ingsprijs 2019 en aanvullende subsidies

De voorziening Dorpstuin  betreft toekenning van een gedeelte 

van de opbrengst van de plantenmarkt 2019

De voorziening Berehoes  betreft toekenning van een gedeelte 

van de opbrengst van de dorpsvernieuw ingsprijs 2019

De voorziening St. Nicolaasviering  betreft het niet gebruikte deel 

van de de begroting van 2019 voor dit doel (bedoeld voor vervanging kostuums)

N.B.: het niet gebruikte deel van de begroting 2020 moet nog bij deze reservering

worden opgeteld. Dit is op 23 maart 2021 (buiten boekjaar) gedaan.

Het werjkelijk gereserveerde bedrag is dus € 350.
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Toelichting op de realisatie 2020: 

Resultaat: Het exploitatieresultaat € 489,41. De contributieopbrengst is na de laatste 
ledenwerfactie toegenomen, ook omdat sommige leden meer betalen dan nodig is. 
De exploitatie voor 2020 is sluitend geweest, mede door wegvallen van tal van 
vergaderkosten en incidentele kosten in een jaar waarin bijeenkomen in verband met Corona 
maatregelen niet mogelijk was.  
Het resultaat is echter geflatteerd: er is in 2020 verzuimd een reservering te maken voor de 
St. Nicolaasviering. Het hiervoor begrote bedrag moet in zijn geheel aan die reservering 
worden toegevoegd, en dat gaat ten koste van het resultaat. De omissie is op 23 maart 2021 
rechtgezet. Het werkelijke resultaat bedraagt € 314,41.  
 
Contributie.  
Er waren in 2020 136 leden op 95 betalende adressen, waarvan 66 betalen per automatische 
incasso, 29 op verzoek daartoe per bank en 41 niet-betalende gezinsleden zijn.  
 
Welzijnssubsidie: Over 2020 is de subsidie toegekend door de gemeente Het Hogeland en 
ontvangen. De welzijnssubsidie is gebaseerd op de subsidieregels van de voormalige 
gemeente Winsum. Voor de komende jaren is de subsidie berekening in de gemeente Het 
Hogeland gewijzigd en wordt een indeling gemaakt naar bewoner aantal van de dorpen. 
Voor Den Andel betekent dit een verlaging van het subsidiebedrag met ruim 10%. 
 
Sint: Het voor de St. Nicolaasviering begrote bedrag is niet gebruikt vanwege Corona 
maatregelen. Het begrote bedrag zal aan de voorziening St. Nicolaasviering worden 
toegevoegd (dit is gebeurd op 23 maart 2021). 
 
Vergaderkosten: Vergaderkosten zijn alleen in de eerste maanden van het jaar 2020 
gemaakt. Vooralsnog worden deze kosten voor de komende jaren als vanouds begroot. 
 
Bankkosten. De Rabobank tarieven voor het bankverkeer blijven stijgen. Voor 2020 is de 
stijging t.o.v. 2019 niet hoog, maar de stuwdruk op de tarieven wordt sterker. 
 
Abonnementen:  De post bestaat uit het lidmaatschap Vereniging Groninger Dorpen (VGD) 
en het service abonnement van het administratiepakket.  We hebben de VGD gemachtigd de 
contributie automatisch te incasseren. Daarnaast is er een abonnement op Webreus 
(vanwege de dorpswebsite) en is er in 2020 een abonnement op Tockify bijgekomen, om een 
goede activiteitenagenda op de website mogelijk te maken. 
 
Transitorische balansinformatie: 
 
Nog te betalen bedragen 
De post ten bedrage van € 9,93 betreft de bankkosten over december 2020. 
 
Nog te vorderen bedragen. 
De vordering nog uit een bedrag van € 87,91 zijnde de afrekening van Energie Van Ons over 
de maand december 2020, die in februari 2021 is uitgekeerd. 
 
De balans. 
De doelreserve zou materieel in de vorm van cash op de bankrekening moeten staan. We 
vinden het van belang dat we als vereniging beschikken over een algemene reserve van een 
redelijke omvang. Het lijkt ons goed om, wanneer er door onze dorpsgenoten goede 
initiatieven worden genomen die bijdragen aan de realisatie van het doel van de vereniging, 
een en ander niet (altijd) te moeten afblazen wegens gebrek aan financiële middelen.  
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Echter. De Gemeente Winsum heeft ons laten weten dat deze reserves niet te hoog mogen 
zijn. Indien te hoog dan komt de welzijnssubsidie te vervallen. Tevens dient te worden 
aangegeven waarvoor de middelen bestemd zijn. Dit advies wordt voor de komende jaren 
ook aangehouden. 
Diverse netwerkgroepen vragen voor hun projecten subsidie aan, bij bv het loket 
leefbaarheid. Meestal worden de toegekende subsidies na ontvangst bij de vereniging 
gestald en als voorziening geboekt voor de betreffende activiteit, totdat ze nodig zijn. Het 
betreft geoormerkt geld. 
 
De liquiditeitspositie is voldoende. 
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Toelichting begroting 2021. 
Volgens de regelingen van de Gemeente Het Hogeland moeten de subsidieaanvragen voor 1 
juni 2021 worden ingediend. 
De begroting van 2021 wijkt  af van die van 2020 in verband met een lager bedrag aan 
welzijnssubsidie dat zal worden toegekend. De begroting op activiteiten is verlaagd met in 
het achterhoofd dat voor veel activiteiten door de initiatiefnemers sponsoren worden gezocht 
(de Oud en Nieuw viering blijft staan) en de begroting voor de St. Nicolaasviering is verlaagd, 
met de overweging dat daar op dit moment een voldoende reservering buffer kan zijn. 
 
De begroting voor 2021 ziet er als volgt uit: 

 

 
 
 
 
 
 
  

Begroting  Dorpsbelangen te  Den Andel 2021

INKOMSTEN begroot UITGAVEN begroot 

2021 2021

Vergaderkosten DB 95,00€         

w elzijn subsidie 400,00€         Vergaderkosten WG 25,00€         

contributie 530,00€         Vergaderkosten ALV 170,00€       

rente -€               Subtotaal vergaderkosten: 290,00€       

opbrengst activiteiten -€               Sinterklaasviering 105,00€       

-€               Oud en nieuw  viering 50,00€         

representatie 50,00€         

Kopieerkosten 50,00€         

 Abonnementen/lidmaatschappen 100,00€       

bankkosten 135,00€       

Activiteiten 50,00€         

bijdrage w ebsite 100,00€       

reservering -€            

Kosten overige activiteiten

kosten Burendag/NL Doet

diversen -€            

Totaal inkomsten 930,00€         Totaal uitgaven 930,00€       


