
Netwerkmiddag 3 april 2022 

Aanwezigen: Ben, Dorien, Rudolf, Saskia, Joop, Anne, Geert, Iebele, Agnes, Rita, Harry, Maarten, 

Margreet, Wieke, Agnetha, Appie. 

Afwezig (m.k.): Janke 

Vooraf: er zijn enkele onvolkomenheden op te merken ten aanzien van de uitnodiging voor deze 

netwerkmiddag: 

• Het gedeelte over het jaarverslag had formeel aangekondigd moeten worden als stukje ALV 

(Algemene Leden Vergadering). 

• Het was plezierig geweest vóóraf het dorpsvisiedocument in te kunnen zien (al was het maar 

via een link naar de website). Bovendien is van het document dat nu als papieren versie op 

de tafels beschikbaar was, abusievelijk niet de laatste versie afgedrukt. 

Joop introduceert de middag met een gedicht van Remco Campert en een eigen lied. 

Rudolf opent de Algemene Leden Vergadering. Aan de orde komen: 

• Jaarverslag 

• Er zijn te weinig leden om formeel besluiten te nemen. Desondanks krijgt Rudolf 

decharge om verder te gaan. Motivatie is dat het jaarverslag geruime tijd vóór de 

bijeenkomst via een link op de dorpsmail beschikbaar is geweest en dat op deze 

middag geen commentaar is gekomen. 

• Na de laatste netwerkvergadering bleek dat het consumptieverbruik te hoog was. 

Dat kan niet meer. Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen heeft afgesproken dat 

koffie/thee betaald wordt door de Vereniging, overige consumpties zijn voor eigen 

rekening. 

• Oproep: wie wil lid worden van Vereniging Dorpsbelangen? Meld je dan bij Rudolf 

Hidskes: r.h.hidskes@gmail.com.   

• Op de vraag wat een ieder vindt van een netwerkmiddag, komen naast de 

uiteenlopende reacties via de mail, de volgende opmerkingen: liever op een 

zaterdagmiddag i.p.v. een zondagmiddag (die wordt meer beleefd als een 

familiedag). Dorpsbelangen neemt een zaterdagmiddag voor een 

netwerkbijeenkomst in overweging, omdat er op doordeweekse avonden zoveel 

activiteiten zijn. Dan is een bijeenkomst moeilijk te plannen. 

Joop draagt een gedicht voor over een klein dorp 

Geert legt het verschil uit tussen Vereniging Dorpsbelangen en het Netwerk Den Andel. Er volgt een 

compliment over het logo van het netwerk.  

Anne licht de totstandkoming van het dorpsvisiedocument toe. Hierin ontbreken bij nader inzien 2 

pagina’s. Actie: Anne overlegd met Arthur over de gewenste aanpassingen. Arthur levert het 

volledige document aan vóór de eerstvolgende netwerkbijeenkomst.  

Zoals reeds aangegeven, ontbrak bij de uitnodiging van de netwerkmiddag het visiedocument 

waarop een ieder zich kon inlezen. Het zou wenselijk zijn om een eerstvolgende netwerkmiddag te 

organiseren waarin één of twee thema’s uit het visiedocument centraal staan, met daarbij het 

visiedocument als bijlage en een concreet overzicht over wat we gaan doen, aan de hand van 

onderstaande items. Je kunt dan bij wijze van spreken intekenen op dát thema, of díe thema’s waar 
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jouw belangstelling naar uit gaat. Hopelijk komen er dan meer dorpsbewoners naar de 

netwerkbijeenkomst die met de thema’s aan de slag willen gaan. Actie: Bestuur Dorpsbelangen pakt 

dit op tijdens de eerstvolgende vergadering op woensdag 6 april.  

Saskia werpt zich op als ‘trekker’ op 13 april voor de verkeerscommissie. 

Joop zingt. 

Geert sluit de bijeenkomst. 

 

Toelichting op onderstaand schema: 

In het visiedocument voor zover dat nu gereed is, ontbreekt in het algemeen per hoofdstuk de vraag 

“Hoe gaan we dat doen?” Het gaat hierbij om de ideeën die vanuit de verschillende werkgroepen per 

thema naar voren zijn gekomen. Wij gaan er vanuit dat een concrete uitwerking van deze ideeën, een 

gunstige factor kan zijn voor het in gesprek geraken hierover met externe partijen (bijvoorbeeld de 

gemeente) en voor de uiteindelijke realisatie van de ideeën in het visiedocument.   

De bedoeling is daarom dat er tijdens één of meerdere netwerkbijeenkomsten dorpsplannen per 

thema worden gegenereerd om aan bovenstaande vraag “Hoe gaan we dat doen?” invulling te 

geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de onderstaande items in het schema. De data voor de 

netwerkbijeenkomsten worden via de dorpsmail kenbaar gemaakt.  
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