Vereniging dorpsbelangen Noordlaren
Lageweg 14
9479 PC Noordlaren
Verslag van de algemene ledenvergadering op 7 april 2009 gehouden bij de Hoeksteen.
Aanwezig:
Bestuur en leden conform de presentielijst.
Afwezig:
Met kennisgeving zijn Jeroen Niezen en Atze Keuning afwezig.
Opening
De voorzitter, M. Tuik, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Dorpsbelangen stelt
zich ten doel de belangen van alle dorpelingen te vertegenwoordigen. Tot onze teleurstelling
zijn er steeds minder mensen aanwezig op de algemene ledenvergaderingen. Met een tik
van de hamer wordt de vergadering geopend.
Notulen d.d. 22 april 2008 ter goedkeuring
Mevrouw Hoenderken vraagt hoe lang het gaat duren voordat de kruising Vogelzangsteeg
aangepakt gaat worden. Ons is de termijn helaas ook niet duidelijk, wanneer weer budget
beschikbaar is. Voorts geen vragen over de notulen en zijn derhalve goedgekeurd.
Jaarverslag secretaris
De secretaris licht het jaarverslag kort toe. Geen op of aanmerkingen inzake het jaarverslag.
Jaarverslag penningmeester
De penningmeester loopt het verslag even door en vertelt dat de boekhouding is
gecontroleerd door de dames Rozema en Aalders. Zij hebben nog wat handige tips gegeven.
Voorts zijn er een aantal zaken in de boekhouding gewijzigd. Kasboekhouding is inzichtelijker
geworden en er wordt nu gewerkt met telebankieren. Voorts willen we in de toekomst
alerter omgaan met contributiebetalingen van leden en openstaande facturen van
debiteuren. Er zijn een aantal debiteuren die al vanaf 2004 niet meer betaald hebben. Dit
drukt zwaar op de begroting. Deze mensen zijn herhaaldelijk verzocht hun facturen te
voldoen. Betaling blijft echter achterwege.
Verslag kascommissie
De dames Rozema en Aalders hebben de kas gecontroleerd. Mevrouw Aalders krijgt het
woord. Zij hebben de boeken doorgekeken. Zag er keurig uit. Geen onregelmatigheden
aangetroffen. Tip van de kascontrole: bij de inkomsten zou je de giften en advertentie
inkomsten gescheiden op de balans kunnen zetten. Dit maakt het geheel inzichtelijker.
De kascommissie komt met het verzoek aan de vergadering om de penningmeester
decharge te verlenen. Onder applaus wordt decharge verleend.
Mevrouw Veldman wil een gescheiden verwerking van leden en contributie betalers. Dit
wordt bijgehouden.
Verkiezing nieuw lid kascommissie
Mevrouw Rozema neemt afscheid als commissie lid en mevrouw Bronkhorst treed als nieuw
lid toe. Mocht mevrouw Aalders inmiddels verhuisd zijn dan neemt mevrouw Rozema de
honneurs waar.

Verkiezing nieuw lid bestuurslid Dorpsbelangen
Margreet Overduin haar 3 jaars termijn zit er op. Zij is niet herkiesbaar aangezien zij gaat
verhuizen. Ook de termijn van Peter Bertram zit er op en onze voorzitter, Martinus Tuik
heeft inmiddels 12 jaar zitting. Dorpsbelangen heeft veel Noordlaarders benaderd (via
dorpskrant/website/persoonlijk) om zitting te nemen in dit bestuur. Helaas heeft niemand
zich bereid getoond taken over te nemen. Peter en Martinus blijven bij gebrek aan opvolger
in het bestuur. Voor de functie van secretaris is ook geen opvolger en die taken worden
verdeeld onder de huidige bestuursleden.
Voorstel tot contributie verhoging.
Uit het financieel jaarverslag komt duidelijk naar voren dat we elk jaar steeds verder interen.
Met name de dorpkrant is een grote kostenpost. Dorpsbelangen is van mening dat de krant
dit geld echter dubbel en dwars waard is dus ligt er een voorstel tot contributieverhoging.
Wij zijn genoodzaakt de contributie te verhogen tot € 10,-- per jaar. De vergadering steunt
dit voorstel en is derhalve aangenomen.
Inspreekmogelijkheid voor verenigingen, stichtingen en commissies uit Noordlaren.
Stichting festiviteiten: Sandra Jobing
Afgelopen jaar was het jaar van het dorpsfeest. Recent geëvalueerd met de wijkhoofden.
Samenvatting volgt in de dorpskrant. Eindconclusie: geslaagd weekend.
Globaal genomen is de stichting tevreden met het verloop van het dorpsfeest.
Dit jaar staat het paasvuur op het programma. Komende vrijdag en zaterdag is er nog de
mogelijkheid om takken te brengen. Aansteken van de bult om 19.30 uur.
8 Mei bloemenactie uitgebreid met zomerbollen. 29 Augustus komt er een zeskamp of i.d.
12 December is de kerstbomenactie. Dit jaar bij het vaartje met een aantal activiteiten er bij.
Meer bomen verkopen door belronde vooraf is een suggestie uit de vergadering.
Vraag van Groenendijk: Hoe zijn jullie financieel uit het dorpsfeest gekomen?
Dorpsfeest kostte ca. € 15.000. Zat ca. € 20.000 in kas. Gisteren is de kas gecontroleerd door
Geert Eisses en Jan Geert Veldman. Goedgekeurd. Volgend jaar weer controle door deze
heren.
Oranje comité
Jeannette Rozema vertelt over het programma van Koninginnedag.
Hopen op veel mensen, en mooi weer. Springkussen op de Middenstraat niet zo’n succes.
Jeannette neemt deze opmerking mee. Het zou de weg afsluiten en de scheerlijnen waren
gevaarlijk voor voetgangers.
Siertuinvereniging
Henk Tiesinga. De vereniging telt ruim 70 leden en keurt geen tuinen maar is er om gezellig
tuinen te bekijken. Ze stellen jaarlijks een zeer afwisselend programma op. Jaarprogramma
wordt gepubliceerd in de dorpskrant. Op 18 mei start het seizoen met een ruilbeurs voor
planten bij de fam. Schipper aan de Duinweg. Er zijn voorts nog een aantal excursies
gepland.

Stichting de Hoeksteen
Henk Tiesinga. Dorpshuis heeft een verbouwing achter de rug. Ze zijn bezig om de
geluidsinstallatie te professionaliseren. Voorts moet het meubilair her en der worden
nagekeken. Leuningen blijken zwakke plek. Vraag vanuit de vergadering: Hoe gaat dat met
kascontrole bij de st. de Hoeksteen? Tiesinga vertelt dat zij verantwoording bij de gemeente
moeten afleggen. Zij sturen hun financiën op naar de gemeente en die verleent decharge.
Dorpskrant
Marc Bansema als redactielid van de krant. Afgelopen jaar zijn er 7 kranten + extra krant ten
tijde van het dorpsfeest uitgekomen. Wiejanda Moltmaker is toegetreden tot de redactie.
De redactie is blij met de contributieverhoging. Zit meer in het vat dan er uit mag. Volgende
week wordt er bij Boverhof in Appelbergen een vrijwilligersborrel georganiseerd voor alle
redactieleden, bezorgers en gastredacteurs. Dit i.p.v. de gebruikelijke kerstattentie.
Stichting beheer sportvelden
Catharina Meijer. Onlangs is er een vergadering geweest met alle belanghebbenden van het
sportcomplex achter school. Er wordt weinig gebruik gemaakt van deze sportmogelijkheid.
Alleen school en ijsvereniging zijn vaste gebruikers. Op dit moment zijn er nog geen
financiële problemen. Onderhoud op langere termijn wordt wel een probleem. Met name
reparaties aan het asfalt en onderhoud groenvoorziening. Geld moet bij de gebruikers
vandaan komen. Gemeente heeft school vrij gebruik gegeven. Het is een voorwaarde bij de
subsidieverstrekking vanuit de gemeente geweest dat de school kosteloos gebruik mag
maken. IJsvereniging is de enige die fors betaalt. Kan het niet simpeler. In de vergadering
kwam toch naar voren dat we de voorziening als dorp willen behouden en niet teruggeven
aan de gemeente. Wellicht kan de ijsvereniging de stichting overnemen. Deze mogelijkheid
wordt nu onderzocht. Ook is er geen vrijstelling voor de OZB belasting. Dit is samen met het
groenonderhoud de grootste kostenpost van SBS.
IJsbestuur
J.G. Veldman is voorzitter van de ijsvereniging. Op 15 april is er een bijeenkomst van de
vereniging om te kijken of eigen beheer van het sportcomplex een mogelijkheid is. Wel met
een stichting er boven.
Er was dit jaar tijdens de kerstvakantie volop natuurijs. Dit was een groot succes. Marathon
op oudejaarsdag georganiseerd. Misschien niet de handigste dag maar financieel toch
interessant. Tevens kon er worden geschaatst op het Zuidlaardermeer. Een weekend lang
werden er toertochten georganiseerd. Daarna nog de Aegon schaatsbaan. Barbara de Loor
gaf een schaatsclinic aan de schooljeugd. Het was een uitstekend jaar voor de ijsvereniging.
Ze hoopt echter in de toekomst meer leden tijdens de ALV te mogen begroeten.
Kaartclub
De heer Vrieling. Iedere laatste vrijdag van de maand is er een vrije kaartavond in de
Hoeksteen. Klaverjassen, Kruisjassen en sjoelen. Daar is iedereen van harte welkom.
Expositie commissie
Lia Moes en Annet Boekel verzorgen elke 8 week een nieuwe expositie in het dorpshuis. Elke
tweede zondag van de maand is het dorpshuis geopend om samen met de kunstenaar de
expositie te bezichtigen.

Boermarke
Jan Geert Veldman voert het woord namens de Boermarke. De Boermarke is eigenaar van
het haventje. Maandag 6 april is er een vergadering geweest. Oude eigendommen van de
Boermarke (o.a. een inktstel en oude documenten) zijn nu mooi geëtaleerd in een vitrine in
de Hoeksteen. Dit is aangeboden door de Hoeksteen. De boermarke is een oud instituut,
dateert uit de Middeleeuwen. Zij verzorgen op dit moment o.a. de verhuur van ligplaatsen in
het haventje. Aanspreekpunt voor de jachthaven (reserveren van ligplaatsen en beheer van
de wachtlijst) is de heer P. Broere, Zuidlaarderweg 60a.
Rondvraag
Mevrouw Annet Boekel:
Natuurmonumenten heeft een ruiterpad in het Noordlaarderbos aangelegd. Ruiters zijn hier
erg blij mee. Alleen via het ruiterpad mag je te paard door het bos. Als mensen zich er niet
aan houden wordt het ruiterpad weer opgeheven. Wordt heel veel gebruik van gemaakt.
Oproep aan de paardenmensen om toch vooral op het ruiterpad te blijven en niet de andere
paden te gebruiken.
Mevrouw Bronkhorst:
Zij vraagt zich af hoe RTV Noord hier een week of drie geleden terecht kwam voor opnames
van het programma Dam op. Mevrouw Bronkhorst was het niet zo eens met het beeld dat
van Noordlaren werd gegeven.
Martinus Tuik:
Er is divers overleg geweest tussen aanwonende en gemeente inzake het pleintje aan de
Kerkstraat. Resultaat: er kan op dit moment niets gebeuren. Voor 2015 moet de Kerkstraat
namelijk worden opengebroken om gescheiden hemelwater afvoer te realiseren.
Dus voorlopig gebeurt er niets.
Oproep gedaan voor de locatie theatergroep Peergroup voor jongeren tussen de 14 en 21
jaar. Helaas zaten die vanavond niet in de zaal.
Sluiting van de vergadering om 21.30 uur.
Margreet Overduin
Na de vergadering kreeg de heer Groenendijk het woord. Als archeoloog heeft hij ons veel
kunnen vertellen over het pad wat vroeger door het Zuidlaardermeer liep. Of eigenlijk
moeten we zeggen: het Noordlaarder Meer!
Henny bedankt voor je interessante verhaal.

