
Vereniging Dorpsbelangen Verslag bestuursvergadering 23 maart  2022  

Aanwezig: Ben Smit, Janke J. Zandsra, Dorien Fink, Saskia Holla, Rudolf Hidskes, Geert Hoevers (gast), 

Oscar Hafmans (gast ) 

Waar: Holm 

1 Opening en verslag 

Welkom Geert en Oscar. 

2. N.a.v. verslag vorige bijeenkomst (21-02-2022) 

• Het plaatsen van de notulen op de site gebeurt na akkoord van alle bestuursledenleden. Dus 

z.s.m. reageren na ontvangst.. De notulen zijn te vinden op de site onder: Over Den Andel- 

Dorpsbelangen- Verslagen dit jaar. 

• Het aanvragen van dorpsbudget. Ook na akkoord van de bestuursleden. Er zijn op dit 

moment nog geen aanvragen. Dit jaar is vooralsnog het laatste jaar dat de gemeente 

dorpsbudgetten hanteert. Er zit nog zo’n €13.000,- in de pot. 

• Consumpties voorleggen aan de ledenvergadering (netwerkmiddag) 

• Geldstroom van loket kleine dorpen. Ontwerpen naambordjes bewegwijzering zijn klaar. 

Moeten nog gemaakt. Wie gaat dit uitvoeren? Vraag voor de netwerkmiddag. 

• Contact met Lia Vogel , moet nog, actie Janke. 

3. Financieel-en jaarverslag door Rudolf. 
Deze zijn klaar en goedgekeurd door de kascommissie (Mathijs van der Lijke en Coen Noordman) 
De Sinterklaaspot is ondergebracht in de voorzieningenpot. Op de netwerkmiddag: koffie & thee op 
rekening van Dorpsbelangen. Overige drankjes zijn voor eigen rekening. 
 
4. Voorbereiden netwerkmiddag 

Dorien noteert de zaken voor de netwerkmiddag en mailt dit door. 

Voorstel van Rudolf om het stuk 15 X te laten drukken bij Copier Service. (2 per tafel) actie Rudolf. 

Als het klaar is, voor ieder huishouden een (glossy) boekje 

Vraag: enquête opnemen als bijlage? Dit hoeft niet. De resultaten zijn verwerkt in de dorpsvisie.  

5. Commissies: 

Verkeerscommissie: 

Heeft binnenkort weer een vergadering. Is erg teleurgesteld in de gemeente. Deze reageert niet of 

traag op mails, telefoontjes. Verkeersmedewerker Johann Vogel blijkt er al maanden niet meer te 

werken. De commissie is hiervan niet op de hoogte gesteld. Weet ook niet wie hem vervangt. 

Gemeente onderneemt weinig/geen actie. 

6. WVTTK  

Er komen gasten in het dorp uit Tsjechië, Servië en Hongarije. Zij willen weten hoe het netwerk Den 

Andel werkt. Zij krijgen informatie en een rondleiding door het dorp.  Dit loopt via Engbert. 

7. Sluiting 

Volgende vergadering: woensdag 6 april in de Holm 20.00 uur 


