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Samenvatting Netwerkavond 26 oktober 2021 
 
 
De Netwerkavond was met ca. 30 dorpsgenoten goed bezocht. 
 
Stukje Algemene Ledenvergadering: 
 

- het jaarverslag 2020 is vastgesteld, de tegenover de kascommissie is financiële 
verantwoording afgelegd en decharge is verleend (Bert Veld heeft dit op de avond 
bekrachtigd). 

- voor het bestuur van Dorpsbelangen Den Andel zijn nog steeds de positie Voorzitter en 
Secretaris vacant, terwijl de positie Penningmeester per 01-01-2022 vacant zal zijn. 
Op de avond hebben verschillende dorpsgenoten zich aangemeld om in het bestuur plaats te 
nemen en bij compleet bestuur zal Rudolf beschikbaar zijn om per 01-01-2022 een nieuwe 
periode het penningmeesterschap te vervullen. Op 26 november zal met de kandidaten 
worden besproken hoe een nieuw bestuur gevormd kan worden. Engbert zal daarbij zijn 
ervaringen inbrengen. 

- er zijn een paar formele zaken waar het nieuwe bestuur zich mee bezig zal moeten houden. 
Onder andere de Wet Toezicht Bestuur Rechtspersonen (WBTR) en de verplichting tot 
opname in het UBO-register (via de Kamer van Koophandel). 

 
Daarna was het woord aan Charlotte Bakker van Delta Fiber Netwerk met een uiteenzetting over de 
mogelijkheid om (o.a.) in Den Andel een glasvezelnetwerk aan te leggen t.b.v. snel internet. 
Er waren nu al een aantal positieve reacties en Delta overweegt later in het jaar nog een bijeenkomst 
te organiseren, louter gericht op het glasvezelnetwerk. 
Charlotte zal ons in algemene termen (vanwege privacy redenen) op de hoogte houden van het 
aantal aanmeldingen in het dorp (doorgang bij 35% aansluitingen) in termen als koud, warm etc. 
 
Vervolgens werden de “tafels” ingericht waarbij over de resultaten van de dorpsvisie tot nu toe 
gesproken kon worden. Gevraagd werd om per onderwerp prioriteiten aan te geven en te bepalen 
welke resultaten gewenst zijn. De groepjes hebben hun opmerkingen en ideeën ingevuld op een 
notulenblad per tafel. Deze opmerkingen worden meegenomen door de “kartrekkers” van de 
onderwerpen. De uitwerking van deze opmerkingen (en ook aanvullende opmerkingen) kunnen 
worden gemaild naar Saskia Holla (Saskiaholla57@gmail.com). Op 17 november volgt een eerste 
bespreking bij Saskia met “kartrekkers” en dorpsgenoten die zich in willen zetten van de 
verschillende bijdragen een mooi samenhangend geheel te maken (de schrijfgroep). 
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