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Verslag 2021 inclusief toelichting begroting/realisatie 2021 en begroting 2022
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
1. voorzitter:
Ben Smit.
2. secretaris:
Saskia Holla (ook postadres)
3. secretaris :
Dorien Fink
4. penningmeester: Rudolf Hidskes
5. mediacoördinator Janke J. Zandstra
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
2021 was in menig opzicht ook weer een bewogen jaar.
De Corona-pandemie kwam ging en kwam weer terug, 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.
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
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De projecten:
De Dorpstuin.
Ook in 2021 is in samenwerking met de “Boswerkgroep” aan de houtwal rond de dorpstuin
gewerkt. 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.
Voor de plantenmarkt worden (o.a.) op de dorpstuin planten gekweekt. Deze planten werden
ook dit jaar weer met groot succes verkocht aan de tafel bij Jan Rademaker aan de Oude
Dijk en op het plein van De Holm. Op beide locaties natuurlijk Corona-proof!
Er is veel belangstelling voor de dorpstuin: twee open tuindagen trokken veel bezoekers en
een schitterende reportage in de het tijdschrift Margriet maakte de dorpstuin wereldberoemd
in Nederland. In de radio-uitzending van DHDA is de tuin ook nog eens uitgebreid aan de
orde geweest.
Voor de kerstviering stond een goed glas glühwein en een gezellige bijeenkomst op het
programma, maar ook dit is door Corona in het water gevallen.
Individueel kon men genieten van de Wensboom en de Engel die door de crea-club voor de
deze gelegenheid waren gemaakt.
Eind 2021 is een plan gemaakt om een ooievaarsnest op te richten op de graasweide. Voor
dit plan zal dorpsbudget worden aangevraagd.
Prarietuin
In 2021 is de prarietuin, waarvoor dorpsbudget was verkregen, ingericht. .
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 2021 zijn deze activiteiten weer voortvarend
aangepakt.
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.

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. De officiële opening van de Pannakooi is door de corona-perikelen ook al niet
doorgegaan. De Pannakooi is voor gebruik gereed, maar de beoogde clinics en andere
evenementen zijn voorlopig nog opgeschort. Via RABO-Club support zijn er donaties
binnengekomen waaruit onderhoud voorlopig betaald kan worden.
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Vogelkijkhut. Met subsidie via het dorpsbudget en via SNN is een vogelkijkhut opgericht in
het natuurgebied De Oude Weer. Vanuit de vogelkijkhut zijn vogels die zich ophouden op de
vloeivelden van de Rixona fabriek goed te zien. De vogelkijkhut is op 2 maart 2021 in gebruik
genomen, maar ook hier weer heeft de officiële opening vanwege Coronamaatregelen niet
plaats kunnen vinden.
Sinterklaasintocht. Ook in 2021 was, vanwege de Corona-pandemie geen
Sinterklaasintocht mogelijk. St. Jeugdwerk heeft in plaats daarvan bij alle huizen in Den
Andel een banketstaaf bezorgd. Het voor 2021 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. Met een subsidie via dorpsbudget is een nieuwe AED aangeschaft. Vanwege
subsidieregels moest deze op een nieuwe locatie worden geplaatst. In overleg is een plaats
aan het hek van De Holm gekozen. Voor de plek is door dorpsgenoten een kast gemaakt en
een grondkabel voor de voeding van de kastverwarming kon met een nieuwe aansluitkabel
voor De Holm meegelegd worden. Daarna was de nieuwe AED weer beschikbaar voor
noodgevallen.
Festival Den Andel. Het Festival Den Andel, ook een project waarvoor dorpsbudget en
subsidie van SNN was aangevraagd was op 4 september een overdonderend succes. De
bedoeling is dat dit festival een jaarlijks terugkerend fenomeen zal worden en Festival Den
Andel zal daartoe worden voortgezet als zelfstandige stichting.
Oud en Nieuw. Vanwege de Corona-maatregelen heeft de viering van Oud en Nieuw van
2021 op 2022 geen doorgang kunnen vinden.
Incidentele en individuele acties:
Koningsdag 2021: Op Koningsdag werden dorpsgenoten weer verrast met muziek. Ditmaal
werden Monique Bollen en Marjolijn Mellema rondgereden door Engbert.
op vijf verschillende openbare locaties optredens plaatsgevonden.
En verder:
Jan Vogel heeft een lintje ontvangen voor zijn nimmer aflatende zorg voor de begraafplaats
van Den Andel.
Barteld en Yvonne hebben het dak van de kerk van Den Andel gerestaureerd. Het uurwerk
moet nog volgen.
Plakmeijer heeft de eerbiedwaardige leeftijd van 90 jaar bereikt, en bij hem is nog steeds elk
weekend iedereen welkom op De Streekhof.
De Accordeon dag en de Romeinen in het dorp. Monnikenwerk en muziek in de tent bij
het dorpshuis enz. enz.
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En dan ook nog de uitgave van drie boeken over en rond Den Andel:
-

Handel en Wandel in Den Andel (ISBN: 9789079735297)

-

Een gewone zaterdag- Over liefde en overleven (ISBN: 978-94-645-0047-9 /
9789464500479)

-

Liefs uit het Kleiland- Een herinnering aan Jan Steen
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Contributie. In het najaar van 2021 is de contributie geïnd voor de vereniging. Eind 2021
had de vereniging 136 leden. Huishoudens kennen betalende en niet-betalende leden
(medebewoners). Voor 70 leden (71% van de betalende leden) is de contributie automatisch
geïncasseerd. Verder waren er 27 leden (29% van de betalende leden) die hebben
aangegeven per bank te willen betalen. Eind 2021 Waren alle contributies voldaan.

Bestuurszaken en ALV.
Er heeft in 2021 slechts één Netwerkavond plaats kunnen vinden. Daarin ook een stukje
ALV. De Netwerkavond heeft een aantal kandidaten voor het bestuur van de vereniging
opgeleverd, waardoor we op dit moment een compleet bestuur hebben, zoals op bladzij 2
vermeld!
Rudolf Hidskes
Den Andel, februari 2021
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In het volgende overzicht is de exploitatierekening en de balans over 2021 opgenomen.
(Toe te voegen: bijlagen I en II bij jaarverslag 2021)
Toelichting op de realisatie 2021:

Resultaat: Het exploitatieresultaat € 196,14. De contributieopbrengst is na de laatste
ledenwerfactie toegenomen, ook omdat sommige leden meer betalen dan nodig is.
De exploitatie voor 2021 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.
Contributie.
Er waren in 2021 136 leden op 97 betalende adressen, waarvan 71 betalen per automatische
incasso, 27 op verzoek daartoe per bank en 38 niet-betalende gezinsleden zijn.
Welzijnssubsidie: Over 2021 is de subsidie toegekend door de gemeente Het Hogeland en
ontvangen. De subsidie berekening in de gemeente Het Hogeland is anders dan in de
voormalige gemeente Winsum. Er 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 is aan de voorziening St. Nicolaasviering toegevoegd.
Voor de komende jaren zal geen post in de begroting worden opgenomen voor St.
Nicolaasviering. De St. Nicolaasviering wordt inmiddels door Stichting Jeugdwerk behartigd.
De reservering voor de St. Nicolaasviering blijft uiteraard beschikbaar voor deze viering, met
name voor de vervanging van kostuums voor zover van toepassing.
Vergaderkosten: Vergaderkosten zijn alleen in de november 2021 gemaakt. Vooralsnog
worden deze kosten voor de komende jaren als vanouds begroot. Het bedrag dat bij deze
gelegenheid aan consumpties is uitgegeven heeft het bestuur genoodzaakt voor komende
vergaderingen alleen koffie en thee tijdens de vergadering beschikbaar te stellen.
Bankkosten. De Rabobank tarieven voor het bankverkeer blijven stijgen. Voor 2021 is de
stijging t.o.v. 2020 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 € 9,95 betreft de bankkosten over december 2021.
Nog te vorderen bedragen.
De vordering nog uit een bedrag van € 81,53 zijnde de afrekening van Energie Van Ons over
de maand december 2021, die in januari 2022 is uitgekeerd.
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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.
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 2022.
Volgens de regelingen van de Gemeente Het Hogeland moeten de subsidieaanvragen voor 1
juni 2022 worden ingediend.
De begroting van 2022 wijkt af van die van 2020 in verband met een lager bedrag aan
welzijnssubsidie dat zal worden toegekend. De begroting voor de St. Nicolaasviering is
vervallen, met de overweging dat deze activiteit door Stichting Jeugdwerk is overgenomen.
De begroting voor 2022 ziet er als volgt uit:
Begroting Dorpsbelangen te Den Andel 2022
INKOMSTEN

begroot
2022

w elzijn subsidie

€

400,00

contributie

€

530,00

rente

€

opbrengst activiteiten

€
€

Totaal inkom sten

€

UITGAVEN

begroot
2022

Vergaderkosten DB

€

Vergaderkosten WG

€

25,00

Vergaderkosten ALV

€

200,00

-

Subtotaal vergaderkosten:

€

320,00

-

Sinterklaasviering

€

-

-

representatie

€

50,00

Kopieerkosten

€

50,00

Abonnementen/lidmaatschappen

€

110,00

bankkosten

€

135,00

Activiteiten

€

90,00

bijdrage w ebsite

€

100,00

reservering

€

-

Kosten overige activiteiten

€

25,00

€

-

930,00

95,00

diversen

€

50,00

Totaal uitgaven

€

930,00

