
Algemene Leden Vergadering (ALV) Vereniging Dorpsbelangen Noordhorn
Datum: maandag 21 maart
Locatie: dorpshuis de Dörpsstee
Inloop: 19:30 uur, aanvang 20:00 uur

Opvragen van de stukken kan door een mail te sturen naar secretaris@dorpsbelangennoordhorn.nl of
dbnoordhorn@gmail.com

1. Opening

2. Minuut stilte

3. Notulen ALV februari 2021 (bijlage A, op aanvraag beschikbaar)
De notulen zullen niet worden voorgelezen

4. Jaarverslag 2021 (bijlage B, op aanvraag)

5. Financieel verslag vereniging 2021 (bijlage C, op aanvraag beschikbaar)
Toelichting door de penningmeester

6. Financieel verslag Noordhorn Nu 2021 (bijlage D, op aanvraag)
Het verslag zal niet worden voorgelezen.

7. Jaar- en financieel verslag Hertenkampcie. 2021 (bijlage E, op aanvraag)
Het verslag zal niet worden voorgelezen.

8. Jaarverslag/ontwikkelingen Molen Fortuna 2021 (bijlage F, op aanvraag)
Het verslag zal niet worden voorgelezen.

9. Pauze

10. Verslag kascommissie 2021 en decharge
Verslag wordt uitgebracht door de kas cie.

11. Benoeming kascommissie 2022
Er wordt een nieuw lid voor de kas cie. gezocht

12. Aftredende en stoppende leden van bestuur
- Dhr. N. Vermuë is aan de beurt voor aftreden en heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn, hiermee

wordt de functie van penningmeester vacant;
- Dhr. J. Schuiringa is tevens aan de beurt voor aftreden en heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn;
- Dhr. H. Fokkinga heeft aangegeven onvoldoende tijd te hebben voor het lid zijn van het bestuur van

de vereniging en stopt.

Dit betekent dat er nog 5 bestuursleden actief zijn, daarom ook een dringende oproep aan leden van de
vereniging om zich te melden als bestuurslid (zie ook separate oproep).

13. Benoeming nieuwe leden voor het bestuur
De volgende functies zijn vacant;
- Penningmeester, dhr. C. Miljoen stelt zich verkiesbaar;
- Algemeen bestuurslid, volgens de statuten is het maximaal aantal bestuursleden 9, hiermee zijn er 4

plaatsen in het bestuur in te vullen.

14. Jaarplan 2022 (bijlage G, op aanvraag)

15. Begroting 2022 en vaststellen contributie (bijlage H, op aanvraag)

16. Rondvraag

17. Sluiting



Notulen Ledenvergadering 1 maart 2021

1. Opening

Mark opent de vergadering.

● Benoemd wordt dat  een digitale versie voor de statuten een pré zou zijn.

● Bij pnt 11 van de agenda staat een fout.. ipv een vervanger voor Uuldrik, moet dit
voor Top zijn.

● Er wordt aandacht geschonken aan het overlijden van Rob. Zijn inzet en
enthousiasme wordt erg gemist. We hebben hem een waardig afscheid kunnen
geven. Rob was opgebaard in het Dörpstee, de vlag hing halfstok en ook de molen
werd in rouwstand gezet. Wat betreft een eventuele herdenkingsbijeenkomst, hier
wordt op teruggekomen.

● Vanwege Covid maatregelen zijn de activiteiten helaas gestopt. Dit wordt uiteraard
erg gemist. We hopen dat we in de 2e helft van dit jaar weer open kunnen.

2. Een minuut stilte voor allen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen

3. Notulen ALV 2020

Vanwege digitaal overleg wordt deze niet voorgelezen. Er zijn geen vragen of opmerkingen.

4. Jaarverslag 2020

Geen vragen of opmerkingen.

5. Financieel verslag Dorpsbelangen

Nico geeft een toelichting. Er is weinig omzet vanuit activiteiten Dörpstee. Toch is er goed
gedraaid vanwege de huurders.

6. Financieel verslag Noordhorn Nu

Geen bijzonderheden.

7. Jaarverslag Hertenkamp Commissie.

Er wordt gevraagd wie er momenteel in deze commissie zitten. Vooralsnog geen
duidelijkheid.

8. Jaarverslag molen Fortuna

Geen bijzonderheden.

9. Pauze



10. Verslag van de kascommissie

Er zijn geen leden van de commissie aanwezig. Het verslag wordt digitaal vertoond en
decharge wordt verleend.

11. Benoeming kascommissie

Benoemd worden Derk Jan van den Bosch en Rian Medema.

12. Benoeming bestuur Dorpsbelangen

Mark Postema wordt benoemd als voorzitter en Margaret van der Veen als secretaris.
Jolande de Boer neemt afscheid. Zij wordt bedankt voor haar jarenlange inzet voor het
bestuur waarbij ze zich ook heeft ingezet voor  bv de lampionoptocht, sinterklaasintocht en
de feestweek.
Wilt de Boer neemt afscheid als beheerder van het Dörpstee. Hij wordt bedankt voor de vele
jaren dagelijkse aanwezigheid en inzet. Ook zijn kennis van technische details betreffend
geluidsapperatuur, het toneel en memorabele nazit bij de feestweek.
Vanwege Covid is het afscheid helaas karig, maar beiden ontvangen een cadeaubon voor
een midweek in een vakantiepark.

13. Jaarplan 2021

Er wordt vooralsnog niet gekozen voor een nieuwe beheerder. De taken rondom ‘t Dörpstee
worden opgepakt door t bestuur.
Vanwege Covid is er verder van activiteiten niets bekend. Wel wordt er onderhoud gepleegd
en op 17 maart open als stemlocatie.

14. Begroting 2021

Nico geeft aan dat deze vergelijkbaar is met die van 2020.  Hopend  op te kunnen starten
inn september.
Contributie wordt niet verhoogd.
Rian vraagt of de contributie persoonlijk of digitaal moet. Nico geeft aan dat het beide
mogelijk is.

15. Rondvraag

● Jan Geertsema vraagt of er al iets bekend is over een zonnepark. Ook Sander is ter
ore gekomen dat er al ergens grond gevonden zou zijn.

Hier is niet over bekend en Mark gaat dit oppakken.

● Ginie vraagt wie aanspreekpunt voor ‘t Dörpstee wordt.
Margaret pakt deze taak op.

16. Sluiting

Mark sluit de vergadering.



Jaarverslag 2021

Bestuursaangelegenheden
Het bestuur is in 2020 uitgebreid met 3 personen: Hilbrand Fokkinga, Coen Miljoen en Margareth
van der Veen. Helaas zit de termijn voor Nico en Jakob erop en hebben zij besloten zich niet
herkiesbaar te stellen. Hilbrand heeft besloten de werkzaamheden te staken in verband met het
onvoldoende tijd hebben voor het bestuur.

COVID perikelen
Helaas was 2021 een jaar dat wederom door corona werd beheerst. De feestweek heeft niet door
kunnen gaan en met enige regelmaat hebben wij activiteiten af moeten zeggen. Met name de
interpretatie van de, in onze ogen soms tegenstrijdige, regelgeving zorgde met enige regelmaat
voor de nodige vragen.

Activiteiten
In 2021 hebben wij gelukkig vaker kunnen “draaien”. Helaas zorgden de onduidelijkheden soms
voor vervelende situaties met het oog op bijvoorbeeld voorraden. De activiteiten in het Dörpsstee
die doorgang hebben kunnen vinden werden zeer goed bezocht. Denk hierbij aan de patatavonden,
bingo’s (zeer goed bezocht) en pubquiz.

Gelukkig heeft er dit jaar weer een Sinterklaasintocht kunnen plaatsvinden. Er is gekozen om de
goedheiligman deze maal niet aan te laten komen bij het kanaal. Dit in verband met de lange
wandeling naar de Dorpsstee. De aankomst is bij het dorpshuis gehouden waarop een ronde door
het dorp is gelopen. Dit is door velen goed ontvangen.

Dorpshuis de Dörpsstee
De vaste huurders hebben er voor gezorgd dat we alsnog een gezonde balans kunnen opmaken.
Desalniettemin waren de inkomsten hoger geweest als we de overige activiteiten hadden kunnen
houden.

Om meer overzicht in de boekhouding te creëren is er voor gekozen om een kassasysteem te
installeren. Dit systeem geeft ons veel sneller een goed overzicht. Tevens hebben we nu snel en
goed inzicht in de doorloopsnelheden van de verschillende waar. Bijkomend voordeel is dat er met
de invoering van het nieuwe kassysteem ook gepind kan worden, iets waar veel gebruik van
gemaakt wordt.



3 RESULTAAT

3,í Vergelljkendoverzicht

Het resultaat over 202'l bedraagt € 1 1.133 tegenover € 17 .295 ovet 2020. De resultaten over beide jaren

kunnen als volgt worden samengevat:
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1 1 .133 23,4

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid

Hoogachtend,

Kootstra Register Belastingadviseurs en Administratieve Dienstverleners B.V

W. de Bruin

P/o

Dorysbelangen Nootdhorn te Noordhom
Sa me n ste ll i ng sva rkl a ing atgegeve n

17 .?95 36,4 -o. toz
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Hertenkamp Noordhorn 

Jaarverslag 2021 

 

Herten: 

Op dit moment lopen er vier hindes in de weide. De oudste is van 2012. De jongste van 2020. 

Dit jaar zijn er geen jonge dieren geboren. In het najaar hebben we wel weer een bok geleend. 

Het wordt steeds moeilijker om dit te organiseren, omdat er nog weinig mensen zijn die bokken uitle-

nen en tevens bevoegd zijn om dieren te vedoven. Dit jaar moest daarvoor iemand uit Brabant bena-

derd worden.  We moeten ook zeker weten dat we overtollige dieren weer kwijt kunnen. 

We zijn erg benieuwd hoeveel jonge dieren er dit jaar geboren worden. Ook voor veel bezoekers is een 

geboorte al#jd weer een leuk en spannend moment. 

 

Kippen: 

Er zijn op dit moment nog 8 hennen en een haan. Om wat verjonging te krijgen hebben we een aantal 

eieren in de broedmachine gelegd. Dat hee' uiteindelijk maar 1 hen opgeleverd, omdat de kuikens  

bijna allemaal hanen bleken te zijn. Daarom zijn er nog 3 hennen aangekocht. Een jonge haan is daarop 

ingeruild. In de herfst kregen we helaas weer te maken met een he'ige uitbraak van de vogelgriep. 

Ook onze kippen moesten worden opgehokt. We hopen maar dat de ophokplicht niet al te lang duurt. 

De voortekenen lijken niet zo guns#g. Las#g voor ons, maar vooral vervelend voor de dieren! 

Ook dit jaar hebben we weer een leuk bedrag verdiend aan de verkoop van eieren. 

 

Eenden: 

Hoewel wij zelf geen eenden houden in de weide, krijgen we er toch dagelijks mee te maken. 

In het voorjaar ontdekten we dat een eend de stal als broedplaats had uitgezocht. Ze had daar 13 eie-

ren gelegd. We besloten om haar maar met rust te laten. Resultaat: na drie weken 13 jonge eendjes, 

die we voorzich#g uit de weide hebben geloodst. Uiteindelijk zijn er daarvan 4 overgebleven. 

Meer dan genoeg vinden wij naderhand, omdat er ook nog een aantal in de sloten rond de dierenwei-

de zijn gedumpt.  Die zorgen ook voor overlast binnen de afrastering. Ook maken we ons zorgen over 

de gezondheid van de kippen, mocht een van de eenden vogelgriep krijgen. 

 

Omgeving: 

Ondanks het feit dat er een nieuw bord is geplaatst dat aangee' dat het grasveld niet bedoeld is als 

hondentoilet, zijn er nog steeds hondenbezi2ers die zich hiervan niets aantrekken. Ook hebben we 

poepzakjes uit de weide moeten verwijderen. Er is contact gezocht met de gemeente om aan te geven 

dat de afvalbakken vaak overvol zijn. Ook hebben we gevraagd of er niet een aantal bakken voor poep-

zakjes kunnen worden geplaatst. Het antwoord was, dat dit niet het beleid is van de gemeente. 

 

Tot slot wil ik graag de verzorgers Fe2sje, Hans en Charles bedanken voor hun inzet en Nico Vermue 

voor het beschikbaar stellen van stro en graan.  

 

Het verdrie#ge bericht van de ziekte en later het overlijden van Elt Haas hee' ons erg geraakt. 

We zijn dankbaar voor hetgeen hij voor de hertenkamp hee' willen doen. We wensen de familie nog-

maals veel sterkte toe. 

 

Namens de hertenkampcommissie, 

Henk de Weerd 



Financieel jaaroverzicht 2021 

Hertenkamp Noordhorn 

 

 

 

Baten: 

 

Subsidie gemeente  466,00 

Verkoop eieren   110,00 

 

 

      ——— 

      573,68 

 

 

 

 

 

 

Lasten 

 

Voer e.d.   224,21 

Hooi      48,00 

Lenen bok     75,00 

Aankoop 3 kippen   10,00 

Broedeieren                5,00  

Slot +sleutels            28,65  

Diversen     12,83 

     ——— 

     403,69 



Jaarplan 2022

Bestuurszaken
Afgelopen jaar is de druk op het bestuur toegenomen. Enkele mensen zijn afgetreden en het wordt
steeds lastiger om voldoende vrijwilligers te krijgen. Komend jaar staat uitbreiding van het bestuur
hoog op de agenda.

Covid
Naar verwachting zullen er meer vrijheden terugkomen, en neemt het risico van nieuwe maatregelen
af.

Activiteiten
Veel activiteiten zullen we , weliswaar onder voorbehoud, weer inplannen. Het regelen en
voorbereiden van de feestweek geeft een dusdanig financieel risico en inzet dat wij hier erg
gereserveerd naar kijken. Tevens word de feestweek in samenwerking met AJK gedaan. Van hun
hebben wij nog geen antwoord gekregen betreffende hun plannen.

Dorpshuis
De Dörpsstee wordt nog altijd goed gebruikt. Dat houd in dat de kachel ook erg vaak moet branden.
Met de huidige gasprijzen zou dat een behoorlijke aanslag geven op de begroting. We hebben er
voor gekozen een systeem te installeren waarmee we de temperatuur per ruimte kunnen regelen.
Dit zal zorgen voor meer comfort en een fikse kostenbesparing.

Het plan om de kozijnen te vervangen is iets gewijzigd. Met name de kozijnen in de westgevel zijn er
slecht aan toe. Gekozen om deze eerst te vervangen voor kunststof. Tevens kijken naar een andere
indeling om tot een huiselijkere uitstraling te komen.



BEGROTING BEGROTING

2022 2022

Omzet / inkopen 30.000,00 15.000,00

Verhuur Dörpsstee 32.500,00

Contributies 4.500,00

Rente 0,00

Aktiviteiten 0,00

Subsidies/sponsoring 3.800,00

Afschrijvingen 2.500,00

Huisvestingskosten 37.750,00

Exploitatiekosten 2.000,00

Kantoorkosten 850,00

Verkoopkosten 500,00

Algemene kosten/activiteiten 5.500,00

Reserveringen toename resp. afname 0,00

Positief resultaat 6.700,00

TOTAAL 70.800,00 70.800,00

BEGROTING 2022


