
 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Wi5eveen d.d. 
25 augustus 2021. 

Aanwezig 36 dorpsgenoten, de dorpscontactambtenaar en de opbouwwerker; presen9elijst  
desgewenst opvraagbaar bij dorpsbelangwi=eveen@gmail.com 

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

Liesbeth Langen opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder wordt 
bedankt voor het geduld van iedereen en de inzet van de audio-mannen . Door de 
weersomstandigheden moest een kleine verhuizing plaatsvinden om de vergadering 
binnen te kunnen houden. Ook dank aan De Tille voor het snelle schakelen. Deze 
onverwachte pauze is inmiddels goed benut door diverse aanwezigen door het 
aanbrengen van toevoegingen op het Organogram van DorpsBelang 
Wi=eveen( DBW).Aanvullingen zijn nog steeds welkom. 

Afgemeld hebben zich: O=o de Groot, Yvon Veldhoen, Ma=hijs Jansen, Pamela van Vliet, 
Dina Snippe, Jans Boer9en en Karen Houwerzijl. 

Margerie Hooijer zal namens de werkgroep Verkeer wat vertellen over de enquête bij 
punt 5. Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

Aangezien Ma=hijs Jansen verhinderd is, komt punt 7 van de agenda te vervallen. 

2. Vaststellen Notulen 19 augustus 2020. 

Tekstueel : geen opmerkingen, daarmee worden de notulen vastgesteld 

N.a.v. : geen opmerkingen. 

      3 . Financiën  

       Patricia gee[ een uitgebreide toelich9ng op de kasboeken. Dit verslagjaar ziet er             
vanwege Corona anders uit dan andere jaren. De inkomsten via de contribu9e zijn wel een 
punt van aandacht, aangezien dit elk jaar minder wordt. Desalnie=emin zijn er dit jaar 2 
nieuwe AED’s aangescha[ ( 1 bij de W’veense Boys en 1 bij De Tille), is er een visac9viteit 
voor de jeugd georganiseerd en er is op de Eerste Kerstdag  bij alle bewoners “Een hart onder 
de riem” -a=en9e bezorgd. De vergaderkosten zijn wel iets toegenomen doordat we door 
Corona veel digitaal hebben vergaderd en daarvoor een abonnement hebben moeten 
afsluiten. Desgevraagd licht Patricia toe dat de huisves9ngskosten jeugdsoos een “kruispost” 
is, van Welzijnswerk aan DBW; en wij maken het direct over aan De Tille. Een vraag van Koos 
in ’t Hout over de afrekening Essent; We krijgen dat geld terug omdat er jaarlijks te weinig 
stroom wordt afgenomen van het aansluitpunt in het plantsoen ( Kerstboom). Uiteindelijk 
was dit Corona-jaar posi9ef voor de balans. 

 Verslag van de kascontrolecommissie 



De kascontrolecommissie bestaande uit Jans Boer9en en Karen Houwerzijl hee[ 
schri[elijk decharge verleend. De vergadering stemt hier mee in. Liesbeth bedankt de 
commissie. Jans Boer9en is a[redend. Het volgend jaar bestaat de commissie uit Karen 
Houwerzijl en Jan Snoeiing, als reserve lid wordt Mar9ne Kremer toegevoegd. 

4. Bestuursverkiezing. 

A[redend en niet herkiesbaar; Cora Prijs en Yvon Veldhoen. 

Tussen9jds a[redend ; Patricia Keizer en O=o de Groot. 

Liesbeth bedankt alle bestuursleden voor hun inzet. Patricia zal, zeker i.v.m. de 
financiering van de pilot nauw betrokken blijven bij het financiële wel en wee van 
DBW. Het bestuur zoekt nog een oplossing voor het beheer van de kleine kas in het 
dorp. Voorgedragen als nieuwe bestuursleden worden Tjitske Raggers en Helen 
Wilmink, de vergadering stemt hiermee in. Arienta Kapppe9jn zal als aspirant lid 
kijken of dit ook een func9e is die bij haar past.  

 Liesbeth en Roos vragen de vergadering toestemming een jaar langer als bestuurslid 
aan te mogen blijven. Door Corona is de pilot “De Kracht van Wi=eveen” een jaar 
later van start gegaan. Gezien de duur van 3 jaar en het aanzienlijke bedrag dat 
hiermee gemoeid is, hee[ het huidige bestuur aan Liesbeth en Roos verzocht de 
projectperiode aan te blijven. Officieel mogen zij nog 2 jaar aanblijven en is er sprake 
van 1 jaar verlenging. Margerie Hooijer merkt op dat de periode van in totaal 9 jaar 
niet voor niets is gekozen. Liesbeth merkt op dat Roos en zij zich daar terdege van 
bewust zijn, echter dit zijn wel uitzonderlijke omstandigheden door Corona. Door de  
Wet Bescherming Toezicht Rechtspersonen (WBTR) zal er een statuten wijziging 
noodzakelijk zijn. Indien er een statutenwijziging noodzakelijk is voor verlenging van 
de zijngsperiode voor Liesbeth en Roos dan kan dit gelijk worden meegenomen.  
Als de omstandigheden met Corona het toestaan, zal er in het voorjaar van 2022 
wederom een ALV worden gehouden, waarin deze wijzigingen aan de vergadering 
zullen worden voorgelegd.  

5. Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021 

Het Jaarverslag; geen op of aanmerkingen. 

Het jaarplan; geen op of aanmerkingen. 

Margerie Hooijer doet verslag namens de commissie Verkeersveiligheid. Allereerst 
bedankt zij iedereen die de moeite hee[ genomen de enquête in te vullen. De helt 
van de inwoners hee[ gehoor gegeven aan de oproep. De belangrijkste conclusies 
zijn :  



• Er wordt in het dorp door eigen inwoners te hard gereden 

• Fietsen en wandelen gebeurt hier op de weg ( geen tro=oirs) dat voelt 
onveilig, auto gebruikers moeten daar meer rekening mee houden en met 
name mensen van buiten zijn zich daar niet van bewust 

• Gevaarlijke kruisingen, onoverzichtelijk en hoge randen. 

De werkgroep gaat in overleg met DBW en Veilig Verkeer Nederland om te bekijken wat er 
aan te doen is en zal met de gemeente in overleg gaan. 

6. Pilot “De Kracht van Wi5eveen “ 

Voor de volledigheid verwijzen we naar de filmpjes die op onze website te vinden zijn. 
Liesbeth verwijst naar de bewonersbijeenkomst van 2 jaar geleden die ten grondslag ligt aan 
deze pilot. Daar is door de bewoners gekozen voor de volgende prioriteiten. De Tille is de spil 
in het dorp, voortzejng van Naoberkracht 1.0 naar 2.0, de Jeugd en ontwikkeling van de 
dorpshuiskamer. 

Aanvankelijk werden deze ac9viteiten gefinancierd  door diverse fondsen, die zijn gestopt. 
Inmiddels is bij de gemeente het belang van Naoberkracht duidelijk en zijn voor de komende 
3 jaar de  financiën veilig gesteld en kan de pilot verder gestalte krijgen.   

Dit zal worden gemonitord door de Hanze Hogeschool. Jaarlijks zal inhoudelijk en financiële 
verantwoording worden afgelegd en na 3 jaar volgt de eindafrekening aan de gemeente. Het 
Duo krijgt evenals voorgaande jaren een financiële vergoeding en met de Tille zal verder 
gesproken worden over de huur die voor de faciliteiten geboden zal worden.  

Het Duo gaat verder met het inventariseren van de talenten in ons dorp, blijven 
ontmoe9ngsac9viteiten organiseren en hebben overleg met de professionele zorg. 

Tjitske Raggers licht  door middel van een  kleine power point  presenta9e onderwerp Jeugd 
toe. Er is een werkgroep waar, Enjoy, De Tille, De W’veense Boys, Salto, en Welzijn zich 
buigen over dit onderwerp. Na de schoolvakan9e gaan we in overleg met De Wenteling. 
Inmiddels is via Enjoy al met 19 jeugdigen op een “Pizza-avond” gesproken. Daar hebben zij 
hun wensen kenbaar gemaakt voor wat de soos betre[ (opknappen, jeugdbestuur 
installeren, samen optrekken met de Broekstreek), maar er wordt ook verder gesproken wat 
er in et kader van de pilot zou kunnen gebeuren. Overigens hebben Salto, de W’veense Boys 
en De Tille ook al een leuk plan voor de jeugd.  

De doorontwikkeling van de dorpshuiskamer ( DHK): in het kader van het bevorderen van de 
ontmoe9ng onderling zal er naar gestreefd worden de DHK wat vaker beperkt open te 
hebben, buiten de woensdagochtend. Gezien de te verwachten vergrijzing van de bevolking 
en daarmee de toenemende beperkingen, zal er in aanloop daarvan, wekelijks een 
wijkverpleegkundige aanwezig zijn in De Tille, ter ondersteuning van de vrijwilligers. 

Vanaf 2 oktober a.s. zal een proef starten, gedurende 3 maanden, om gezamenlijk te eten in 
ons eigen restaurant in De Tille. Riek van de Graaf is bereid gevonden lekker voor ons te gaan 



koken. Men kan zich tot 1 week van te voren aanmelden bij 
SamenEtenWi=eveen@gmail.com , 24 deelnemers is het maximum. Bij voldoende en 
volledige aanmelding komt ook na de zaterdag wellicht de zondag in beeld. Dit houdt wel in 
dat de bezejng op 24 personen gesteld blij[. Gedurende deze periode is het restaurant 
open op de eerste zaterdag(zondag) van de maand. Na opgave ontvangt u een beves9ging 
van reservering van Cora Prijs, zij coördineert de reserveringen. De menuprijs is 12,50 euro 
voor een 4-gangen menu voor volwassenen en 7,50 euro voor kinderen. De consump9es 
komen geheel ten goede aan De Tille. Voor deze ac9viteit zoeken we nog vrijwilliger(sters). 

Zijn er verder nog ideeën die binnen de randvoorwaarden van de pilot mogelijk te realiseren 
zijn, schroom niet dit kenbaar te maken via de ideeënbus in De Tille.   

Morgen, op 26 augustus zullen  Liesbeth en wethouder Dennis Bouwman het convenant voor 
de pilot ondertekenen in De Tille. 

7. InformaQe vanuit het bestuur De Tille 

Ook al is dit agendapunt bij aanvang van de vergadering geschrapt, gee[ Jolanda Ee[ing 
een toelich9ng op de zaken waar het bestuur van De Tille zich zoal mee bezig houdt: het 
opknappen van de DHK, aanleggen van een terras en het aanbrengen van openslaande 
deuren in de DHK. 

8. Rondvraag 

Koos a=endeert iedereen erop dat er financiële steun is van de gemeente voor ac9viteiten 
voor de jeugd. 

Ben Reeders gee[ aan dat er in de volgende S&O de mogelijkheid wordt geboden om T-shirts 
en Hoody’s   van 95-jarig bestaan Wi=eveen/ I love Wi=eveen te bestellen zijn. 

Zaterdag 11 september is er een informeel afscheid van opbouwwerker Harry Thijms, wie 
hierbij aanwezig wil zijn, moet zich opgeven bij Roos. ( glastra.rosa@gmail.com). 

We maken van de gelegenheid gebruik om Gerie Kleine, de nieuwe opbouwwerker, zich te 
laten voorstellen.  

Niets meer aan de orde zijnde sluit Liesbeth de vergadering. 
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