Vereniging Dorpsbelangen Verslag bestuursvergadering 15 december 2021
Aanwezig: Rudolf, Janke, Saskia, Ben en Dorien
1 Opening door Rudolf
2. Uitwisseling van informatie en ingekomen stukken. Rudolf heeft alle informatie op USB sticks
geplaatst. Er zijn vijf rechtspersonen in DA die in aanmerking komen dorpsbudget aan te vragen.
Aanvragen voor dorpsbudgetten gaan naar de verschillende rechtspersonen met de vraag om een
aanvraag voor subsidie te ondersteunen (creëren van draagvlak). Bij alle aanvragen doen we hier wel
een mededeling van op de dorpsmail. Ambtenaren hebben het voor het zeggen…
Hebben wij invloed op de aanvragen die vanuit het dorp aangevraagd worden? Wij hebben als
rechtspersoon invloed door wel/geen draagvlak te geven. De vraag: “Kan het dorp er wat aan
hebben?” is een belangrijk criterium.
3. Inloopavonden: van 2017-2019 is er niks gebeurd met dorpsbelangen. We moesten het weer in de
benen zien te krijgen. Als start: we kwamen als bestuur 1x in de maand bij elkaar. Het hele dorp was
welkom. Dat vond plaats in het dorpshuis. Sommige mensen vonden dat verwarrend. Over het
algemeen werden deze avonden wel op prijs gesteld. In het verleden heeft Engbert het netwerk in
het leven geroepen, om te voorkomen dat deze avonden saai werden,. Mensen aanspreken op hun
energie en interesses m.b.t. wat zij in het dorp willen. Dorpsbelangen is dan meer faciliterend en
ondersteunend dan tijdens een vergadering in de meer traditionele zin. Maar om het sluimerende
dorpsbelangen nieuw leven in te blazen zijn destijds de inloopavonden naast de netwerkavonden
ingericht. Daarna kwam Corona. Het is aan ons om te kijken of we inloopavonden weer willen. Een
netwerkavond vindt zo’n 3-4 keer per jaar plaats. Willen we weer een inloopavond in het leven
roepen? Daar hoeven we nu geen antwoord op te geven, maar kunnen we over nadenken. We
hebben ongeveer 137 leden, waarvan 96 contributie betalen (overige leden zijn huisgenoten). En er
wonen ongeveer 450 inwoners in het dorp.
4. Taakverdeling: Hebben we onze taak helder?
5. Begroting: Rudolf heeft een twee globale begrotingen gemaakt voor volgend jaar. Bij de
netwerkavonden is het in de loop van de jaren gebruikelijk geworden dat er een drankje geschonken
wordt door Dorpsbelangen. Dat wordt te veel om zomaar te bekostigen, blijkt uit de eerste
begroting. De tweede laat zien wat er kan bij wijziging van contributie.
Besluit: bij de netwerkavonden worden alleen de koffie en thee vergoed. Overige drankjes zijn voor
rekening van de mensen zelf (staat op besluitenlijst). Rudolf maakt een begroting bij soberder
consumptiegedrag.
6. Handboek Goed Bestuur: dit document heeft Rudolf ons per mail gestuurd. De vraag om voor de
volgende keer dit document te lezen en daarna de versie Rudolf. Wat vinden wij hiervan? Het
bestuur van rechtspersonen hoort zich correct te gedragen (geen vriendjespolitiek).
7. Rudolf schrijft ons in als UBO (Ultimate Beneficial Owners) bij de KvK (staat op de actielijst)
8. Wat besluiten we als er vragen komen van dorpsbewoners om eigen spullen voor verkoop te
plaatsen op de dorpsmail?
Besluit: dit willen wij niet, want de dorpsmail is geen Marktplaats. De Holm neemt hierin een speciale
plek in, omdat De Holm geen winstoogmerk beoogt en een voorziening is voor het dorp. Dit is wat
we communiceren als mensen uit het dorp met een dergelijke vraag komen (staat op besluitenlijst).

9. Er was een zoomsessie met de gemeente over verkeersmaatregelen. Saskia doet daar verslag van.
Je kunt informatie vinden op website www.hethogeland/verkeer.
10. Dorien doet verslag over de zoomsessie met Staatsbosbeheer over de bomenaanplant in het
natuurgebied achter Rixona.

