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Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Witteveen 
d.d. 24-04-2019 
 

 
1. Welkom, opening, mededelingen en vaststellen van de agenda 

• Liesbeth opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
• Berichten van verhindering van Cora prijs en Yvon Veldhoen (persoonlijke 

omstandigheden) en Sylvia keizers (studie). 
• Het bordje van de plantjesmarkt is verdwenen, graag weer terug hangen. 
• Iedereen heeft in S&O kennis kunnen nemen van de agenda, deze wordt vastgesteld. 
• Ook in S&O het jaarverslag 2018 en jaarplan 2019. Een lijvig verslag, volgend jaar maken 

we ook een samenvatting. 
• DBW heeft verzuimd de concept notulen van de ALV 2018 nogmaals te publiceren, deze 

ligt uitgeprint op tafel, we lassen een korte leespauze in. 
 

2. Vaststellen van de notulen van de ALV op 28 maart 2018 
Tekstueel: 

• Punt 9 ‘jaarverslag en jaarplan 2017-2018, bespreekpunt DBW besteding landelijke 
dorpsvernieuwingsprijs’ laatste regel: schrappen ‘rolstoeltoegankelijk’. 

• Punt 10 Rondvraag 5e bullit: Karin moet zijn Karen. 
Naar aanleiding van: 

• Punt 3 ‘financieel jaarverslag 2017’: de hoeveelheid aan bankrekeningen is inmiddels 
teruggebracht van 6 naar 4 (zie verder punt 3). 

• Punt 7 ‘bestuur Tille met toelichting op de stand van zaken’: het stichtingsbestuur 
houdt op 6 juni een donateursvergadering waar verschillende dingen die in dit 
verslag zijn genoemd ook aan de orde zullen komen. Alle donateurs worden hierbij al 
vast van harte uitgenodigd.  

• Punt 9 ‘jaarverslag en jaarplan 2017-2018, bespreekpunt kind en Jeugd’: er zijn op de 
rekening ‘activiteiten kinderen’ een aantal posten samen gevoegd (zie verder punt 
3).  Er wordt voor het eerst gewerkt met een jaarprogramma met de verschillende 
initiatieven, er wordt gekeken naar de financieringsmogelijkheden en ondersteund 
bij eventuele subsidieaanvragen.  

• Punt 9 ‘jaarverslag en jaarplan 2017-2018, bespreekpunt DBW besteding landelijke 
dorpsvernieuwingsprijs’, bullit 2: na de aanvankelijke afwijzing van de gemeente mbt 
het verzoek om grasstenen plantsoen kwam er toestemming. Inmiddels is overleg 
geweest met de carbidploeg die graag een nog groter gebied ‘droog’ zouden willen 
zien. Wordt vervolgd. 

• Punt 9 ‘jaarverslag en jaarplan 2017-2018, bespreekpunt DBW besteding landelijke 
dorpsvernieuwingsprijs’, bullit 6: over het initiatief voor een hobbybeurt heeft DBW 
niets meer vernomen. 

• Punt 10 ‘rondvraag’ bullit 3: Koos komt weer in Witteveen wonen en zal daarom 
(samen met Matthijs) contactpersoon blijven voor de AED. Er wordt gevraagd hoe de 
procedure in geval van nood werkt. We begrijpen dat er gebeld moet worden met 
112 en er vandaaruit automatisch oproepen worden gedaan aan in de omgeving 
aanwezig zijnde AED’ers. De vergadering vraagt of deze procedure(uitgebreid) 
gepubliceerd kan worden.   

De notulen wordt met bovenstaande tekstuele wijzigingen vastgesteld. 
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3. Financieel jaarverslag 2018 (toelichting door de penningmeester Patricia Keizer) 
Het financieel verslag ligt op tafel en Patricia licht dit aan de hand van een power point toe. 

• Er is veel geïnvesteerd in het ommetje (paaltjes, borden) en de vogelkijkhut. Op een 
vraag van Engbert over het beschikbare budget antwoord Patricia dat het prijzengeld 
van de dorpsvernieuwingsprijs in het boekjaar 2019 is binnen gekomen, dus niet 
zichtbaar in het overzicht van 2018, dat geeft een scheef beeld. Het beschikbare 
budget voor het ommetje zal in 2019 dus hoger zijn. Alle rekeningen zijn ter inzage. 

• De buurtacademie is nieuw leven in geblazen door Dina en Auke. 
• De droge zomer heeft gezorgd voor een ferme waterrekening ivm besproeien gras en 

beplanting dorpsplein. Het beschikbaar budget voor reparaties e.d. is iets verhoogd. 
• De eerdere vraag van Sipke waarom de OOD gelden niet zijn gebruikt kan worden 

beantwoord. De kosten die hiervoor zijn gemaakt zijn ondergebracht bij 
Naoberkracht. 

• Vwb de jeugdsubsidie WMD, dit is deels bestemd voor huur Enjoy en dat gaat 
rechtstreeks naar de Tille. Daarnaast is er een jaarlijks subsidie voor 
jeugdactiviteiten, niet perse gekoppeld aan Enjoy.  

• De wandel4daagse is een nieuwe post. Er is eenmalig een subsidie geweest vanuit 
Welzijn MD van 320 euro. Het bedrag wat ‘over’ is gehouden, mede dankzij eigen 
bijdrage deelnemers, zal dit jaar worden aangewend voor de nieuwe wandel 
4daagse. 

• Conform besluit ALV 2018 zijn de financiële middelen van de hobbyclub toegevoegd 
aan het budget voor kinderactiviteiten 12-. 

• Het project Naoberkracht heeft een eigen financiële stroom, daarom staat dit apart. 
Hierover wordt inzicht en verantwoording afgelegd aan subsidieverleners.  

• De kosten die voor de dorpsvernieuwingsprijs zijn gemaakt zijn (grotendeel) mede 
gefinancierd door de gemeente en de Landelijke Vereniging Kleine Kernen. 

• DBW is van 6 naar 4 rekeningen gegaan. 1 spaarrekening en 3 betaalrekeningen 
voor: -      Tienerclub 

- DBW 
- Naoberkracht 

 
4. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit Anke Huisman en Ryan Schepers 

De kascontrolecommissie stelt bij monde van Ryan voor om decharge te verlenen. De 
vergadering stemt met applaus hiermee in.  
Ryan brengt de complimenten over voor de zorgvuldigheid waarmee de penningmeester het 
jaarverslag heeft opgesteld. 
Het is een pittig verslagjaar geweest mn door de verantwoording bij de afronding van de 
fondsen (incl accountantsverklaring) die financieel hebben bijgedragen aan het 
Naoberkrachtproject. Hierbij wordt de ondersteuning vanuit welzijnswerk Midden Drenthe 
zeer gewaardeerd in de persoon van Harrie Tijms. 

 
5. Verkiezing leden kascontrolecommisie 
 2 leden benoemen (reservelid is Jans Boertien) 

• Ryan Schepers is aftredend 
• Anke huisman is tussentijds aftredend 

Jans Boertien is nu lid van de kascontrolecommissie (over de jaren 2019 en 2020). 
Henk Köhnke vervult de tussentijds ontstane vacature van Anke en is dus benoemd voor 1 jaar 
(controle 2019). 
Karen Houwerzijl wordt benoemd als reserve lid (na toetreding controle 2020 en 2021). 
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6. Bestuursverkiezing 
• Aftredend en niet meer herkiesbaar is Sylvia Keizers 
• Voorgedragen als nieuw bestuurslid is Otto de Groot 

Sylvia keizers is tussentijds aftredend. Het bleek niet mogelijk haar bestuursfunctie met haar 
studie te combineren. DBW heeft Sylvia bedankt voor al haar werkzaamheden de afgelopen 
jaren. DBW is verheugd om de vergadering voor te stellen Otto de Groot te benoemen als 
bestuurslid. Otto stelt zichzelf kort voor en heeft er zin in om wat voor het dorp te doen. De 
vergadering gaat akkoord met de benoeming van Otto tot bestuurslid. 

 
7. Jaarverslag/Jaarplan 2019-2020. 

Naar aanleiding van Algemene Dorpszaken: 
• Oproep van de ‘mooi weer club’ voor een nieuwe coördinator. Voor Anke is het door 

de verhuizing naar Bork niet meer mogelijk. De Naobers gaan binnenkort ook 
boullen. 

• De buurtpreventieapp werkt naar wens Er zijn inmiddels bijna 100 inwoners 
aangesloten. 

• Voor het signaleren van schade en klein onderhoud speeltuinen en het jaarlijks 
bezoeken van het speeltuinoverleg is een contactpersoon nodig. Inmiddels heeft een 
dorpsbewoner dit in beraad. Matthijs is hiervoor reserve.  

• De opgehangen mezenkastjes zijn voor 90% bezet. De initiatiefnemer van deze 
vriendelijke bestrijdingsmethode van de eikenprocessie rups, de agrarische 
natuurvereniging Broekstreek, heeft een infoblad gemaakt. Dit blad en een zakje 
bloemenzaad heeft Engbert voor belangstellende aanwezigen bij zich. Sipke deelt 
hierbij nog mee dat de gemeente volgende week met de bestrijding van de  
eikenprocessierups start. Dit zal ’s nachts plaats vinden.  

• Binnenkort zal Witteveen onderdeel gaan vormen van het wandelknooppunten 
netwerk in Midden Drenthe. 

• Toegevoegd moet worden als plan voor 2020 opnieuw een dorpsbbq te organiseren! 
Naar aanleiding van Zorg en Welzijn: 

• Het openbaar vervoer blijft ondanks overleggen hierover rampzalig. Inmiddels is het 
Dorpenoverleg druk doende met het bepleiten van de algemene toegankelijkheid 
kleine kernen, ook bij andere dorpen is dit een groeiend probleem. In het kader van 
het maatschappelijk akkoord tussen Gemeente en Dorpenoverleg is het ‘right to 
Challange’ op het gebied van openbaar vervoer ingebracht.  

• Na in eerste instantie een afwachtende houding is de Gemeente na de pilot 
Naoberkracht zeer positief. Ook tijdens de evaluatie afgelopen jaar heeft ons dorp 
positief gereageerd. Josina en Renda hebben inmiddels alle inwoners in het dorp 
bezocht en nemen alle opmerkingen mee. Soms vertaald zich dat in collectieve acties 
(via bv DBW) zoals het effectueren van het groenplan in de nieuwbouw, of 
collectieve ontmoetingsactiviteiten, en soms gaat het om individuele (hulp)vragen 
waarvoor verbindingen in ons dorp of met hulpverlening worden gelegd. 
De gemeente wil graag met Witteveen kijken naar de mogelijkheid vanaf 2020 voor  
een stuk financieel zelfbestuur door Witteveen binnen het sociaal domein. Daarover 
gaan DBW en Naoberkracht met hen in gesprek. Wij vragen input van  
dorpsbewoners. Wie hierover mee wil denken kan zich melden bij DBW. Voor het 
jaar 2019 is overbruggingssubsidie aangevraagd en door de gemeente verleend.   
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Naar aanleiding van Kind en jeugd: 
• Jeugd 12 +: bestaat uit een subsidie van Welzijn voor Enjoy (huur) en een 

activiteitensubsidie. Dit is een structureel budget, dat jaarlijks terug keert. 
Jeugd 12 -: is een potje die DBW heeft gecreëerd door een aantal oude budgetten 
(o.a. Koningsdag en Hobbyclub) bij elkaar te zetten. Is niet structureel, op = op. 

• De ontwikkelingen bij de Wenteling hebben onze volle aandacht. Het is erg prettig 
gesteund te zijn door samen op te trekken met Plaatselijk belang Broekstreek. 
Onlangs hebben de gemeenteraadsleden in de commissie welzijn zich nog duidelijk 
uitgelaten over het behoud van de peuterspeelzaal in Witteveen. Het schoolbestuur 
is echter een zelfstandige stichting die haar eigen beleid bepaald. We blijven de 
ontwikkelingen nauwlettend volgen. Matthijs spreekt waardering uit voor het DBW 
bestuur die hier hun volle inzet aan geven. 

Naar aanleiding van Wonen en Infrastructuur: 
• Na een korte toelichting op de vraag die een projectontwikkelaar bij DBW heeft 

neergelegd en met de wetenschap dat er nog 6 kavels te koop zijn in de nieuwbouw 
van Witteveen, sluit de vergadering zich aan bij het voorstel van DBW om de 
projectontwikkelaar te adviseren de normale procedure te volgen, zonder 
tussenkomst van DBW.  
DBW zal de projectontwikkelaar en de gemeente hierover informeren. Bij de 
gemeente zal tevens gevraagd worden DBW te informeren mocht deze of andere 
plannen mbt omvangrijke huisvesting of de procedure daaromtrent aan de orde 
komen.  
Voor wat betreft huurwoningen wordt gevraagd of er inmiddels meer woningen aan 
de koop onttrokken zijn en naar huur zijn overgegaan. Dit zal worden nagevraagd. Er 
is veel verloop in de bewoning van de huurwoningen. 
Inventarisatie van hoeveel Witteveners  op de wachtlijst staan hopen we via de 
gemeente scherper te krijgen. 

Naar aanleiding van goede en snelle communicatiemogelijkheden: 
• De slechte ontvangst voor de mobile telefonie in ons dorp blijft een bron van 

ergernis. Probleem is dat niemand de telecom bedrijven kan dwingen om dit te 
verbeteren. Het blijft een aandachtspunt van het dorpenoverleg. Vodafoon geeft 
overigens korting gedurende de loop van je abonnement wanneer blijft dat je dus 
niet optimaal gebruik kan maken.   

 
Speciale aandacht voor: 

Ø Lustrumcommissie lustrumfeest zomer 2021. Het is de gewoonte op deze ALV de voorzitter 
en de penningmeester voor de lustrumcommissie te benoemen, die vervolgens een 
commissie om zich heen vormen. Ondanks actieve benadering van diverse dorpsgenoten kan 
DBW geen voordracht doen. Er ligt een draaiboek, er is het afgelopen lustrumfeest financieel 
wat ingeteerd dus met het 100 jarig bestaan van het dorp in het vooruitzicht zal 
sponsorwerving ook tot de taken van de lustrumcommissie behoren. Karen Houwerzijl wil 
zich wel oriënteren en Ben Reeders sluit zich daarbij aan. Wanneer de zoektocht naar een 
penningmeester op niets uitloopt is Patricia bereid het penningmeesterschap van deze 
lustrumcommissie op zich te nemen. Er is geen sprake van overlappende belangen. Wordt 
vervolgd. 
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Ø Website. Jitske is gestopt als beheerder van de website. DBW bedankt haar voor het beheren 

van de site. Inmiddels is de website uit de lucht en wordt momenteel opnieuw vorm 
gegeven. Dit gebeurt door Adinda knevel, Herrie Caspers en Patricia Keizer. Het is de 
bedoeling dat het meer een dorpswebsite gaat worden en minder een website van 
dorpsbelang. Momenteel worden alle stukken van de 2 vorige site’s verzameld en 
toegankelijk gemaakt. Voor Naoberkracht komt er een aparte website die uiteraard gelinkt is 
aan de nieuwe dorpssite. Evenals als andere links zoals naar de Boys en de site die de Tille 
momenteel aan het maken is. Een dorpskalender maakt daar ook onderdeel van uit. Ook de 
koppeling naar sociale media. Het is de bedoeling dat de site voor 25 mei in de lucht is. 
Herrie Caspers zal hem proactief gaan onderhouden, Patricia is daarbij de achterwacht. 

Ø Paasvuur. Op verzoek van een aantal ouders leggen we de vergadering voor zich uit te 
spreken over de intentie om met ingang van 2020  het paasvuur gezamenlijk met de 
Broestreek te gaan organiseren. De kinderen vinden het fijn om dit samen met hun 
schoolgenoten te vieren. Er is een vaste plek in de Broekstreek, vlak bij Witteveen, waar hier 
elk jaar weer gezocht moet worden naar een geschikte locatie. De vergadering gaat akkoord  
met het samengaan van de paasvuren Witteveen en de Broekstreek op de locatie in de 
Broekstreek.  
Op de vraag of Paasvuur ook verplaatst kan worden naar de eerste Paasdag wordt negatief 
geantwoord omdat hier sprake is van gemeentelijk beleid. Ivm de aanhoudende droogte zijn 
de paasvuren in de hele gemeente afgelast. 

Ø 25 mei 2019. Als gevolg van het winnen van de dorpsvernieuwingsprijs 2017, zullen wij de 
uitreiking van de dorpsvernieuwingsprijs 2019 organiseren. Omdat, als onderdeel hiervan, 
het dorp zich zal presenteren leek het ons een aardig idee dit te combineren en deze 
presentaties open te stellen voor ook andere Drentse dorpen. Dit zal 25 mei plaatsvinden in 
samenwerking met de BOKD en er zullen ook een aantal presentaties gegeven worden door 
andere dorpen. Om iedereen onderdak te kunnen verlenen zal er een tent op de Roskamp 
worden geplaatst.  
Het programma is dus gericht op belangstellenden voor ons dorp maar natuurlijk ook 
toegankelijk voor onze dorpsbewoners, aanmelding verloopt via de site van de BOKD. 
Inmiddels zijn er via Renda en Josina al heel wat vrijwilligers geworven. 
En als er dan toch een tent staat…….Het leek ons een leuk idee om alle dorpsgenoten te laten 
genieten van het behalen van de Europese Award. Daarom speelt vanaf 21.00 uur de band 
Bohm Sound, die de Witteveense Oostenrijkgangers hebben zien optreden in Fliess. Entree 2 
euro. 

 
8. Rondvraag en sluiting 

• Sipke geeft aan dat op de gele route en het ommetje de paarden veel schade 
aanrichten. Er ontstaan gaten in het pad waardoor mensen die slecht ter been zijn 
struikelen. Nogmaals een verzoek aan paardenbezitters, rijd niet met paarden op de 
aangegeven wandelroutes!  

• Honden mogen los lopen in het bos. In het dorp geld een aanlijnverplichting. Denk 
erom, de politie handhaaft. 

• Marieke wijst erop dat bewoners Kerkweg klachten blijven indienen bij de gemeente 
mbt de eikenbomen. Het onderhoud van de bomen loopt jaren achter. DBW zal dit 
ook onder de aandacht brengen van de contactambtenaar. 

• Josina vraagt of er voor kleine kinderen speeltoestellen kunnen worden geplaatst op 
het dorpsplein. DBW geeft aan dat op basis van de wens van ouders nieuwbouw 
vanwege toezicht en het niet hoeven oversteken van de Talmaweg, daar het tuintje 
voor de meest jonge kinderen is aangelegd.  
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• Elly vraagt naar procedure wisseling aanbieders breedband. DBW verwijst haar 
daarvoor naar Sterk Midden Drenthe. 

• Jans meld dat de Tille binnenkort een tv toestel in de hal hangt waar actuele 
informatie op komt te staan. 

• Marieke was bij de opening van het cultureel jaar en daar heeft zij contact gehad met 
een medewerker van het SIVO, de organisatie die het volksdans festival in Orvelte 
organiseert. Het SIVO zoekt nog gastgezinnen waar dansers kunnen worden 
ondergebracht. Het gaat om een slaapplek en een ontbijt. De gastgezinnen krijgen 
gratis entree voor het festival. Het festival is van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juli. 
Folders liggen in de Tille en verder informatie is op te vragen bij info@sivo.nl 

• Op 11 mei is er weer plantjesmarkt. In de ochtend kunnen de plantjes voor de 
verkoop naar het dorpsplein gebracht worden. Ben je op 11 mei verhinderd dan mag 
dit al eerder naar Yvon Veldhoen, Kerkweg 10. 


