Vereniging voor
Plaatselijke Belangen
Veelerveen
Notulen Algemene Ledenvergadering van Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen
21 september 2021.

Aanwezig;
Ans Vos, Marian Bax, Frits van Kouwenhove, Wil Geurts, Erna de Jong, Henk Sloos, Maria
Sanders, Ans Loudijk, Christa Wittering, Paul de Jagher, Marlene de Jagher-Angenent, Agnes
en Frans Lengkeek, Nel Bultena, Aly en Henk Rouppé, Anna Rubingh, Pieter Huttinga, Ap de
Wit en Jop Hammer
1. Opening
De voorzitter Pieter Huttinga opent de vergadering.
2. Mededelingen.
Geen
3. Ingekomen stukken.
Geen
4. Notulen 23 april 2019
Notulen goedgekeurd
5. Jaarverslagen
2019
Jaarverslag goedgekeurd.
Vraag komt of de jaarverslagen volgende keer paginanummering kunnen krijgen.
2020
Is de dorpstuin nu helemaal van de baan?
Alles staat op het ogenblik stil. Een grote subsidiegever is afgehaakt en corona gaf ook
tegenwerking. De gebiedsregisseur wil ons ondersteunen en meedenken over nieuwe
subsidieverstrekkers. De inbreng van de beheerder is ook van belang. Dus alles is op de lange
baan geschoven
Jaarverslag goedgekeurd.
6. Het bestuur werkt op het ogenblik met een externe penningmeester Anna Rubingh. Dit is
goede samenwerking.
Financieel overzicht 2019/2020
Over de financiële overzichten van 2019 en 2020 zijn geen vragen.
Verslag kascommissie
Henk Sloos en Brigitte Stam hebben de kas gecontroleerd. Een goede opzet, zag er keurig uit.
Goed uitgelegd en de vragen zijn goed beantwoord.
De leden geven decharge voor het boekjaar 2019 en 2020
Benoemen kascommissie

7.

8.

9.

10.

Brigitte Stam en Agnes Lengkeek worden de nieuwe kascommissieleden.
Christa Wittering is reserve.
Begroting 2022
Begroting wordt vastgesteld.
Schouw
De jaarlijkse schouw is dit jaar gedaan door Ton op de Weegh, Ina Hilboesem en Ben Blaas.
Nel Bultena is er dit jaar mee opgehouden. Zij wordt bedankt voor haar jarenlange inzet.
De schouw is dit jaar met de gemeente , Ben Blaas en Jop Hammer direct na de schouw
besproken. Dit is de eerste keer dat dit op deze manier gebeurt. Het is wel een snelle weg.
Men krijgt direct te horen waar meteen iets aan gedaan wordt, wat op de lange baan
geschoven wordt en waar niets mee gebeurt.
Begraafplaats
Er was een werkgroep voor het onderhouden van de begraafplaats, maar deze was niet meer
nodig volgens de gemeente. Wedeka nam het over. Nadat Wedeka het had overgenomen
waren en zijn er veel klachten. Wellicht zou de werkgroep in overleg met de gemeente weer
bij elkaar geroepen kunnen worden.
Er zijn foto’s genomen van de niet goed onderhouden graven en de nummers zijn
doorgegeven aan de gemeente om te vragen of er nog familie is. Zo niet zou er dan wat aan
de graven gedaan kunnen worden. De belettering er ook slecht.
De werkgroep bestond uit oa . Marian Bax, en Frans Lengkeek, Pieter Huttinga. Eventueel de
groep weer bij elkaar roepen en een oproep doen in de Kraante voor meer vrijwilligers.
Wijziging Statuten Plaatselijk Belang
De statuten waren gedateerd en voldoen nu meer aan moderne regels. Verder speelt vanaf
1 juli 2021 de WBRT. Daar moeten Stichtingen en Verenigingen hun statuten op aanpassen.
Pieter Huttinga neemt de wijzigingen door.
Statutenwijzigingen kunnen alleen op een jaarvergadering als er 2/3 van de leden aanwezig is
en 2/3 moet dan ook voorstemmen. Dat kan in dit geval dus niet.
Wijziging kan wel doorgaan als er een nieuwe jaarvergadering bijeen geroepen wordt.
Dit gebeurt na de vergadering dan komt er nog een aparte vergadering.
Plannen voor 2021/2022
- Organiseren concerten
23 okt is er een Bluesavond. Ideeën voor andere concerten dan alleen Groningstalig zijn
welkom.
- Streektoalfestival
- Nieuwjaarsvisite
Wordt eventueel wel weer opgepakt. Eerst kijken wat de verenigingen zeggen voordat je
het gaat oppakken.
Datum zou worden 7 januari 2022
- 100(101) jarig bestaan Plaatselijk Belang
Er wordt een werkgroep in het leven geroepen. Christa Wittering, Agnes en Frans
Lengkeek en Paul de Jagher melden zich al aan. Een oproep in de Kraante wordt ook
gedaan.
- Suggesties vanuit de vergadering
Anderen culturen als thema bv Wedde heeft een Syrisch buffet gehad zou dat ook iets
voor ons zijn.
Markt om te ruilen van planten, zaden of kleding.
Vrijwilligersgroep opzetten . Ans Vos en Paul Rubech geven zich op. Oproep doen met
een flyer, Kraante, website en Facebook.

11. Kraante/website
De Kraante is er weer iedere 2 maanden. Er zou wat meer kopij kunnen komen. Heb je iets
leuks voor de Kraante stuur het dan naar de redactie. De redactie bestaat uit:
Ap de Wit, Alice Malestein, Pieter Huttinga en Jop Hammer. Frits van Kouwenhove en Joke
Leenders doe af en toe een bijdrage.
De website
De verenigingen kritisch laten kijken naar hun eigen verhaal en als het niet goed is dat
melden aan de website commissie. Het wordt dan verbeterd.
12. Rondvraag
Erna de Jong Waarom staat er aan de schoolweg een bord doodlopende weg verboden
toegang. Dat is vreemd. Gaan wij uitzoeken.
Ans Vos
Er zijn veel nieuwe inwoner in het dorp. Hoe worden die lid.
De inwoners betrekken bij de mensen die in dezelfde straat wonen. Attent op
nieuwe inwoners zijn. Men krijgt ook de Kraante waar regelmatig een oproep
in staat. Bij het contributie ophalen worden ook de mensen doe niet lid zijn
benaderd.
Henk Rouppé Hoeven boten niet meer uit het water?
Officieel per 1 november. De boten die er nog blijven liggen zien er niet uit.
PB kan dit melden.
Henk Sloos
Wil graag een snelheidsbeperking op de Loosterweg.
Een smiley is er geweest, maar het werd een sport om een zo hoog mogelijke
kilometerstand te krijgen. Gemeentepolitie heeft geen inzage in de
registratie.
Brieven over de snelheid naar de gemeente komen aan. Je krijgt een
ontvangstbevestiging en dat was het dan.
Het item komt steeds terug, maar wat ga je er aandoen.
Alle oplossingen zijn niet altijd even goed voor het dorp i.v.m.
landbouwverkeer en vrachtwagens.
Alle raadsfracties aanschrijven en vragen laten stellen aan college van B&W.
Camera helpt, maar er wordt gezegd dat de opbrengst van de camera niet
opweegt tegen de kosten.
Media opzoeken.
Wij als PB kunnen het weer op de agenda zetten van de dorpenronde met
het College.
Christa Wittering Welke activiteiten zijn er nog nu de beheerders weg zijn?
Alles wat er gepland stond gaat door. Verenigingen zijn weer bezig, ruimtes
worden weer verhuurd en Samen aan tafel gaat ook weer van start. Wij
proberen zoveel mogelijk door te laten gaan.
13. Sluiting door de voorzitter

