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Concept verslag Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Vledder 20 oktober 2021 

 

1.  Wil Kreike opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het is al 

de 3e avond in 4 weken voor het bestuur van Dorpsbelang Vledder. 

Het is de eerste ledenvergadering als voorzitter. 

 

2.  De Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2020 worden 

zonder op- en aanmerkingen vastgesteld onder dankzegging aan de 

secretaris. 

 

3. Korte terugblik: 

De eerste vergaderingen zijn digitaal verlopen via Teams, later hebben we 

weer fysiek vergaderd in De Gerf. 

Er zijn 3 bestuursleden vertrokken, komen we later op terug in deze 

vergadering. 

De website van Dorpsbelang Vledder is vernieuwd. 

Tot nu toe is in 2021 3 x een nieuwsbrief verspreid, de 4e komt nog dit 

kwartaal. We hebben 603 leden. 

Ook zijn er diverse werkgroepjes gevormd binnen het bestuur: 

- Werkgroep visie 

- Werkgroep dorpshuis 

- Werkgroep Lesturgeonplein (met daarbij een ambtenaar van gemeente) 

Als bestuur van Dorpsbelang Vledder zijn we bijzonder teleurgesteld dat er 

niets gedaan is aan onderhoud van het Lesturgeonplein en omgeving na 

opening van De Borgstee. We richten ons nu op het nieuwe college en de 

nieuwe raad, na de verkiezingen van maart 2022, te starten bij het schrijven 

van de verschillende verkiezingsprogramma’s. 

Wij zien het plein en omgeving als centrale ontmoetingsruimte, als plein van 

de verbinding. 

Verder hebben we een intern Communicatieplan voor ons bestuur gemaakt. 
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Elke 2 weken wordt er een zogenaamde Tussenstand verspreid via de email 

aan de bestuursleden. 

3 x per jaar is er officieus overleg met onze burgemeester. 

Ook zijn we als bestuur van Dorpsbelang Vledder voorafgaande aan een 

raadsvergadering naar de gemeenteraad geweest met onze ideeën over 

Vledder voor jong tot oud. 

4.  Financieel verslag van 2020 door Frans de Vries en Leida Blum: 

 Frans de Vries licht de Verlies- en Winstrekening over 2020 en de Balans in 

grote lijnen toe Door de coronaperikelen zijn de vergaderkosten behoorlijk 

verminderd t.o.v. 2020. Ook is door Corona niet alle contributie opgehaald (en 

ook niet door iedereen is de contributie overgemaakt) Er worden geen vragen 

n.a.v. dit verslag gesteld. 

 

5.  Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 2021 plus 

reservelid: 

Janny Pals en Hendrik Dooren hebben de kas gecontroleerd en in orde 

bevonden. De komende controle zal plaats vinden door Hendrik Dooren en 

Tinus de Ruiter. En Janet Stel is in deze vergadering benoemd tot reserve 

kascontrole lid. 

 

6. Begroting 2021 door Frans de Vries en Leida Blum: 

Er zijn extra gelden begroot voor de Regiegroep Zorg. Ook voor dit jaar zullen 

door Corona de vergaderkosten lager zijn dan begroot. Ook over de begroting 

2021 worden geen vragen gesteld door de aanwezige leden. 

 

7.  Vooruitblik 2021-2022: 

Starterswoningen door Harold Dijkgraaf: We gaan bouwen!! Er komen 6 

starterswoningen in de verkoop en 3 in de verhuur.( Hiervoor hebben we 

Actium bereid gevonden) Er is een goede samenwerking met stichting De 

Oliebol, de Gemeente, Olaf Jansson (tekening) Niels van Dijk en 

installatiebedrijf Sjabbens. Intussen zijn de grondstofprijzen helaas al met 20% 

gestegen. 

 

Het Mantelhuys door Wil Kreike: Er is in Vledder behoefte aan 

levensloopbestendige woningen. Er komen er in 2022 15 achter De Borgstee. 

Het is de natste plek van Vledder, maar het wordt voldoende opgehoogd, er 

komt een wadi en diverse sloten. Kortom, zo het nu lijkt, bouwrijp in 4e 

kwartaal 2021. 

 

Krot Wilderapels door Harold Dijkgraaf:  

Hier is veel tijd ingestoken door de buurman door diverse brieven te versturen 

aan gemeente Westerveld. De woning staat al 20 jaar leeg en is geheel 

“verkrot”.  
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Ook is er een handtekeningenactie in de buurt geweest, de eigenaar is 

aangeschreven. Dorpsbelang Vledder heeft in meerdere gesprekken bij de 

gemeente het onderwerp ook aan gekaart, maar gemeente Westerveld heeft 

niet gehandhaafd. Daarom is ten einde raad De Rijdende Rechter 

ingeschakeld. Er zijn tv opnames gemaakt en interviews afgenomen. Dit heeft 

geleid tot een juridisch advies aan de gemeente. Op 5-1-2022 zal er een 

televisie uitzending plaats vinden. 

 

Dorpsvisie door Wil Kreike: 

De huidige dorpsvisie loopt af. Daarom hebben we onlangs 2 avonden 

gehouden met onze inwoners om ook hun ideeën te horen. Hier hebben 50 

inwoners gebruik van gemaakt.. 

Ook gaan we nog langs de basisschool voor input. Zij zijn de toekomstige 

inwoners van Vledder en hebben vast ook goede ideeën. 

 

Sporthal De Spronk door Wil Kreike: 

Wat gaan we er mee doen? Wordt het een multifunctionele accommodatie 

(MFA) met o.a. de brandweer. Onderzoeksbureau ICS, dat door gemeente 

Westerveld is ingehuurd, houdt interviews met diverse inwoners/gebruikers. 

ICS heeft ook Wil Kreike en Roelof Smit (oud sporthalbeheerder) 

geïnterviewd. Onze houding is vooralsnog om niet onze dorpskamer in De 

Spronk te krijgen maar aan het Lesturgeonplein. 

 

Lesturgeonplein door Wil Kreike: 

Zoals reeds boven verwoord ziet het bestuur van Dorpsbelang Vledder het 

Lesturgeonplein als een plein van verbinding, waar verschillende 

functies/gebruikers  hun ruimte innemen. 

 

Jongeren door Wil Kreike: 

Het bestuur van Dorpsbelang Vledder wil de jongeren in ons dorp (nog) meer 

betrekken bij al onze activiteiten. Een voorbeeld hiervan is dat zij ook expliciet 

waren uitgenodigd op de avonden over de dorpsvisie. De jeugd heeft de 

toekomst! 

 

Verbouwing De Gerf door Cees Hesse: 

Er zijn fondsen geworven voor deze verbouwing, waar men nu druk mee 

doende is. De hoop is dat begin december de verbouwing gereed is.( beter 

geïsoleerd, beter geventileerd, keuken verbouwd) Doel is om straks vanuit De 

Gerf bv samen te eten, samen te wandelen enz. Zo kun je nog meer 

activiteiten bedenken. 

 

Buurtgesprekken domotica door Cees Hesse: 

Er is een werkgroep Domotica voor het dorp.Er komen een 4-tal 

buurtgesprekken, waarbij ook het Drenthe College en Actium zijn betrokken. 

Onze doelstelling is om veilig en comfortabel (langer) thuis te kunnen blijven 

wonen. 
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ANBI door Wil Kreike: 

De voorzitter vertelt nog dat wij sinds kort de ANBI status hebben, waardoor 

giften aan ons ook aftrekbaar zijn bij je belastingaangifte. 

 

8. Stichting Onderdak Vledder door Cees Hesse: 

De oplevering van de Borgstee heeft plaats gevonden. De stichting Onderdak 

is eigenaar van de zorgappartementen en van de logeerkamers.  

Het gebouw is in januari j.l. opgeleverd en voorziet duidelijk in een behoefte. 

(alles zit inmiddels vol en er is een wachtlijst) Grote dank gaat ook uit naar 

allen die het gebouw hebben schoongemaakt na de oplevering. Er is een 

contract met NNCZ over de zorglevering. Alles nieuw en niets 

vanzelfsprekend! De Coronatijd was een extra complicatie om een goed team 

te vormen (voor elkaar van waarde kunnen zijn) 

In juli j.l. was de officiële opening, helaas nog geen Open dag. De presentatie 

wordt ook regelmatig elders in het land gegeven en komt ook in Naobuur. 

Harold Dijkgraaf is inmiddels in dienst getreden van NNCZ.In verband met 

eventuele belangenverstrengeling is hij afgetreden als voorzitter van Stichting 

Onderdak. Cees Hesse is nu interimvoorzitter tot medio 2022, ondertussen op 

zoek naar een nieuwe voorzitter. 

Er is inmiddels ook een Raad van Toezicht. Hierdoor is de stichting 

genoodzaakt om zich te houden aan de regelgeving van het zgn. 

stichtingsrecht. Die regelgeving maakt het noodzakelijk dat de statuten 

moeten worden aangepast m.b.t. benoeming van nieuwe bestuursleden. In de 

statuten moet worden vastgelegd dat nieuwe bestuursleden voortaan op 

bindende voordracht van Dorpsbelang Vledder voor benoeming worden 

voorgedragen aan de Raad van Toezicht. Aan die Raad van Toezicht is 

benoeming, schorsing en ontslag volgens het stichtingsrecht toebedeeld. 

Deze wijziging van statuten heeft de volledige instemming gekregen van de 

aanwezige dorpsgenoten. 

 

9. NNCZ door Ingrid van Delft: 

Ingrid van Delft vertelde dat de NNCZ in Vledder niets zelf doet, maar alles 

van en met en voor het dorp. NNCZ sluit aan bij de initiatieven die er zijn. Ze 

moet meer gezien worden als een gesprekspartner. 

Het was best spannend in het begin hoe het zou gaan lopen. Er zijn goede 

afspraken gemaakt met Harold Dijkgraaf, we zijn vol vertrouwen aldus Ingrid. 

Er wordt ook thuiszorg opgezet. Wmo voor begeleiding, hulp voor Naobuur 

enz.NNCZ staat ook voor wisselwerking tussen de vrijwilliger i.s.m. de 

professionals van De Borgstee.In dit proces zijn grote stappen gemaakt v.w.b. 

verwachtingen en uitvoering. 

 

10. Stichting Naobuur door Paul Boreel en Marcel Boymans: 

Paul Boreel, secretaris van Naobuur geeft een uiteenzetting. Er zijn 15 

vrijwilligers om hulp te bieden, hier is tot nu toe weinig gebruik van gemaakt. 
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Naobuur heeft verschillende aktiviteiten opgezet, ook vaak i.s.m. Henk 

v.d.Meer van Welzijn Mensen Werk (WMW) 

De wijkagent Marianne van Elp heeft 2x per maand zitting in Naobuur. Ook is 

de wijkverpleegkundige weer aanwezig, evenals dat er afspraken kunnen 

worden gemaakt voor het bloedprikken. 

We willen graag terug naar de oude situatie, aldus Paul. 

Graag willen ze nog nieuwe vrijwilligers. 

 

Marcel Boymans geeft inzicht in de financiële situatie van Naobuur. 

Destijds had Dorpsbelang Vledder €18.000,-- uit het Oranje fonds ontvangen 

voor stichting Naobuur. Dit geld was nog niet gebruikt en zou moeten worden 

teruggestort. Omdat er een verbouwing heeft plaats gevonden mocht het 

bedrag van de verbouwing, ic €3748,-- na overleg met het Oranjefonds 

worden gebruikt  en is het restant i.p.v. teruggestort doorgeschoven naar het 

project Omkiek’n naor elkaor. 

Ook heeft Naobuur € 10.000,-- beschikbaar gesteld voor deze Naobuurtbus. 

Ondanks Corona is er sprake van een batig saldo. Het financieel verslag is te 

vinden op de website van Naobuur. 

 

11. Naobuurtbus door Marcel de Groot: 

Marcel de Groot, penningmeester van de Naobuurtbus, geeft een toelichting. 

De bus zorgt voor vervoer van A naar B, bv afgelopen jaar voor de vaccinaties 

in Assen en Drachten. 

De officiële start vond plaats op 12 maart met het ophalen van de 

burgemeester. Hierna was er direct al de lockdown. 

Er zijn verschillende donaties ontvangen. In eerste instantie zou hiervan erf- 

en schenkbelasting van 30% moeten worden betaald, maar gelukkig is er 

overleg met de belastingdienst geweest en is die 30% kwijtgescholden. 

Bovendien kan ook de btw worden teruggevraagd van de bus. 

Inmiddels zijn er vaste ritten naar het Kiemhuis voor de dagbesteding, 2 x per 

dag. Hierdoor moeten de vrije ritten nu gepland tussen 10.00 en 16.00 uur. 

Er is een grote club van vrijwillige chauffeurs. 

Elke derde woensdag van de maand wordt een uitje met de bus 

georganiseerd, waarvoor je je kan inschrijven.  

Vanaf 1-1-2022 kan de bus ook worden besproken op zaterdag. 

 

12. Terugblik op 2 avonden dorpsvisie in september door Eddy Lania: 

Op 22 en 29 september kon Dorpsbelang Vledder totaal  40 inwoners plus het 

bestuur verwelkomen. De dorpsvisie is de visie van onze bewoners, niet van 

het bestuur. Er zijn 6 onderwerpen besproken. Er gaan nog 2 bestuursleden 

naar de basisschool voor een gesprek met groep 7 en 8, alsmede worden de 

jongeren van 12 jaar en ouder nog bevraagd. Ook willen we de ondernemers 

nog naar hun toekomstvisie vragen. 



 

6 
 

Met betrekking tot wonen en woningbouw wil men nog graag verder met 

uitbreiding fase 12 en ook inpandig in het dorp. Vledder wordt als veilig 

bestempeld. Wel wil men graag een dorpshuis als ontmoetingsplek, vooral 

laagdrempelig. 

Verder zijn er opmerkingen gemaakt over de fysieke en sociale infrastructuur. 

Ook is er aangegeven dat we als Dorpsbelang Vledder vooral met onze 

jongeren in gesprek moeten. 

 

 

13. Stand van zaken dorpshuisfuncties door Eddy Lania: 

De werkgroep zit nog in een beginstadium, er zijn pas 2 overleggen geweest. 

Indien men nog tips heeft, kan men dit mailen naar 

info@dorpsbelangvledder.nl. 

Ook wordt de vraag gesteld of we wel aan De Tippe denken: het antwoord is 

bevestigend, we gaan nog verder in overleg.  

Verder wordt m.b.t. dit onderwerp aandacht gevraagd bij de politiek met het 

oog op de komende raadsverkiezingen (verkiezingsprogramma’s) 

Eddy wordt door de leden desgevraagd geaccepteerd als waarnemend 

voorzitter na het houden van zijn maiden speech. 

 

14. Verkiezing Wellegies trofee door Wil Kreike: 

De 3 genomineerden tw St. De Oliebol, Stichting Duofiets en Stichting 

Aktiviteiten Vledder (SAV) krijgen elk een minuut om uit te leggen wat zij voor 

ons dorp doen. Achtereenvolgens promoten Gaab van Koppen, Sjors Heijman 

en Leo Wissink hun stichtingen. 

Hierna worden stembiljetten uitgedeeld. 

 

   PAUZE 

 

Na de pauze wordt de uitslag bekend gemaakt. De volgorde is:  

3e plaats Stichting Aktiviteiten Vledder 

2e plaats Stichting Duofiets 

1e plaats Stichting De Oliebol. Aan Sjors Heijman wordt de trofee en een 

boeket bloemen uitgereikt. 

Tevens legt voorzitter Wil Kreike uit dat dit de laatste uitreiking is. Er is een 

“vernieuwd” kunstwerk op het Lestugeonplein dat binnen kort officieel wordt 

geopend. Hierin bevinden zich veel keitjes, wat het bestuur op het idee bracht 

om het kunstwerk De Vledder keitjes te noemen. De keitjes staan voor de vele 

vrijwilligers die in en rond Vledder actief zijn. 

Het beeld wordt nog schoongemaakt door het groepje van de groene juffers. 

 

15. Bestuurswisseling: 

Wil Kreike heeft over ieder aftredend bestuurslid een kort woordje gezegd. 

Aan allen zijn zowel een boeket  bloemen als een glazen vogeltje (de vogel is 

gevlogen) aangeboden. 

mailto:info@dorpsbelangvledder.nl
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Agnes Bovenkamp treedt af na een vervelend jaar in haar persoonlijke 

situatie, waardoor het enthousiasme en de energie helaas ontbreken om door 

te gaan. 

Odet Pols kon hier vanavond helaas niet zijn, maar wij gaan nog persoonlijk 

als dagelijks bestuur afscheid van haar nemen. 

Bart Rinkema heeft vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur. Hij heeft veel 

gedaan voor ons dorp. Zelf gaf hij in zijn toespraak aan dat het hem op de 

eind van de rit teveel werd. 

 

Nieuwe leden: 

Anja Jansen wil zich graag inzetten voor Dorpsbelang Vledder waarbij haar 

hart uitgaat naar de jongeren. 

Ook gaf ze nog een compliment aan ons als bestuur: Wat hebben ze al veel 

gedaan…. 

Hijlkje Lootsma wil zich ook hard maken voor ons dorp. Hoewel ze nog maar 

anderhalf jaar in Vledder woont ziet zij ook dat er in de loop van de jaren al 

heel veel is gebeurd in Vledder. 

 

Daarnaast hebben wij nu nog 1 vacature. 

 

16. Rondvraag en afsluiting: 

In zijn afsluitende woordje geeft Wil Kreike nog aan dat een ieder wordt 

verzocht om de presentielijst te tekenen. (48 namen incl. het bestuur staan er 

op de lijsten) 

Tini Sanders: Waarom alleen nieuwsbrieven bij de leden? Hier is in het 

bestuur ook over gesproken, en komt misschien nog wel weer op de agenda, 

maar we vinden dat leden hierdoor wat extra krijgen t.o.v. hun lidmaatschap. 

 

Verder is erdoor 1 lid  gevraagd om volgend jaar de microfoon te 

hanteren. 

 

Simone Boreel vraagt of we bij onze aanpak van het Lesturgeonplein ook 

goed naar de verkeerssituatie willen kijken. 

 

Klaasje Blomsma geeft aan dat er inmiddels verwijzingen staan hoe je moet 

fietsen. 

 

Bart Rinkema vraagt nog of iedereen weet wat domotica is. De voorzitter 

antwoordt dat dit nader wordt uitgelegd op de 4 informatie bijeenkomsten 

hierover. 

 

Rianne van Wingerden mist een Centrale agenda voor alle organisaties en 

hun aktiviteiten.. Misschien zou dit via de Boodschapper kunnen. Dit wordt 

nog nader bekeken. Een groter bereik van de Boodschapper betekent ook 

meer vrijwilligers werven voor het rond brengen.  
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Bovendien zit je bij uitzoeken van namen met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming ( AVG) We zullen ook dit punt van een Centrale 

agenda nader onderzoeken. 

 

Frans de Vries geeft aan dat je via Rabo clubsupport nog kunt stemmen op 

Dorpsbelang Vledder. 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit Wil de vergadering. 

 

Voor verslag, Geesje de Vries-Luchtmeijer. 


