Vereniging dorpsbelangen Noordlaren
Verslag van de algemene ledenvergadering op 13 april 2010 gehouden in dorpshuis de Hoeksteen.
Aanwezig: Bestuur en leden conform de presentielijst
Afwezig: Met kennisgeving is Mevr. A van Herwerden (secretaris) afwezig.
Opening
De voorzitter, M. Tuik, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Net als vorig jaar moeten we
helaas constateren dat het aantal leden aanwezig op deze vergadering met het jaar terugloopt. Het
aantal aanwezigen telt, inclusief het bestuur, 18 personen. De leden worden door de voorzitter aan de
aanwezigen voorgesteld en met een klap van de hamer wordt de vergadering geopend.
Notulen van de jaarvergadering van 7 april 2009
Op de notulen van 7 april 2009 worden geen aan- of opmerkingen gegeven en worden daardoor met
dank aan de notulist goedgekeurd.
Jaarverslag secretaris
Het bestuur licht het jaarverslag toe. Naar aanleiding van het bezoek van afgevaardigden van de
politieke partijen D66 en Gezond Verstand Haren aan het bestuur vraagt Mevr. Veldman zich af welke
onderwerpen daar besproken zijn.
Dorpsbelangen heeft geen concrete zaken besproken maar de partijen op de hoogte gebracht van het
destijds gemaakte DOP (dorps ontwikkeling plan). Des gewenst is een exemplaar meegegeven.
Naar aanleiding van de uitgesproken zorgen over het voortbestaan van OBS de Rieshoek en het
afnemende aantal kinderen in Noordlaren vraagt dhr. H. Groenendijk of dorpsbelangen ook
communiceert richting de gemeente met betrekking tot de bewonerssamenstelling in Noordlaren. In
het verleden hebben alle Noordlaarders een uitnodiging ontvangen deel te nemen aan het
dorpsatelier. Op deze avond is er ook gesproken over o.a. nieuwbouw in Noordlaren. Conclusie: er
wordt voorlopig niet gebouwd in Noordlaren. De woningbouwvereniging blijft bij zijn oude traditie; wie
boven aan de lijst staat krijg de eerste keus. Dorpsbelangen heeft dus weinig invloed op de
samenstelling van de bevolking, aldus de voorzitter.
OBS de Rieshoek is gereorganiseerd en de zaken lopen weer goed.
Verkiezing nieuw bestuurslid
Met veel genoegen heeft de vergading ingestemd met de benoeming van Maartje Peters als nieuw
bestuurslid. Welkom.
Jaarverslag penningmeester
De penningmeester, Martie Bossewinkel, loopt het verslag door. Een aantal posten vraagt om uitleg.
Dit jaar staat geen post vermeldt voor de nieuwjaarsreceptie. Deze kosten zijn door de gemeente
vergoed i.v.m. viering 850 jaar Haren. Verder is de post website hoger dan voorheen. De website ziet
er goed uit doordat deze professioneel wordt onderhouden. Hiervoor is een vergoeding afgesproken
met de webmaster. Door inkomsten van adverteerders op de site komen deze gelden ruimschoots
terug. De post subsidie (onder inkomsten) komt ten goede aan de fotowedstrijd, waarover later meer.
Kascontrole
De kascontrole is uitgevoerd door Mevr. Rozema en Mevr. Aalders.
Alle cijfers zijn bekeken en alles zag er goed uit. Mevr. Aalders meldt nog dat ze het fijn vindt dat
opmerkingen van de vorige controle meegenomen zijn in het verslag 2010. Een opmerking betrof de
controle op betalingen. Veel betalingen blijken niet binnen te komen. Dit jaar worden de betreffende
mensen persoonlijk, schriftelijk op de hoogte gebracht van het openstaande saldo.
De kascommissie komt met het verzoek aan de vergadering om de penningmeester decharge te
verlenen. Onder applaus wordt decharge verleend.
Verkiezing nieuw lid kascommissie
Mevrouw Aalders neemt afscheid als commissielid.
Mevrouw Bronkhorst kon wegens tijdgebrek dit jaar de kas niet controleren en krijgt voor de volgende
controle een nieuwe kans. Zij wordt bijgestaan door
Mevrouw A. Ferwerda. De dames Rozema en Aalders worden hartelijk bedankt.

Ingelast onderwerp: fotowedstrijd
Maartje Peters legt uit wat de wedstrijd inhoudt.
Inwoners kunnen foto’s maken in vier verschillende categorieën:
Welkom in Noordlaren; fotografeer uw eigen voordeur
Natuurlijk Noordlaren; foto’s van de mooiste groene plekjes in en rondom Noordlaren
Typisch Noordlaren; fotografeer de karakteristieken van Noordlaren
Verrassend Noordlaren; fotografeer de minder bekende kanten van ons dorp, de verborgen schatten.
Alle ingestuurde foto’s komen op deze website te staan. Na 1 juni zal een jury iedere foto beoordelen
en per categorie een winnaar kiezen. De makers van de vier winnende foto’s zullen een geldprijs
ontvangen (1x 200 euro en 3x 100 euro), die ze kunnen schenken aan een club, stichting of
vereniging in ons dorp naar keuze.
Een selectie van de ingestuurde foto’s zal worden geëxposeerd in dorpshuis de Hoeksteen en
daarnaast worden er vier verschillende ansichtkaarten gedrukt met ook daarop een selectie van de
ingestuurde foto’s. Voor verdere informatie kunt u terecht op de website of de dorpskrant.
De hoop wordt uitgesproken dat mensen van een vereniging samen met fotocamera’s op pad gaan
om geld te winnen voor hun vereniging.
Inspreekmogelijkheid voor verenigingen, stichtingen en commissies uit Noordlaren.
Stichting Beheer Sportvelden
Ditmar Toxopeus verteld dat er een nieuw bestuur is gevormd. Voorzitter van het bestuur is Martinus
Tuik (Vereniging Dorpsbelangen), penningmeester is Ditmar Toxopeus, Wim van der Rijt (OBS de
Rieshoek) is secretaris en Gezienus van Iren (IJsvereniging de Hondsrug) is algemeen bestuurslid.
De banden met de gemeente zijn wat strakker aangeknoopt waardoor er meer hulp vanuit die richting
komt. Het noodgebouw is afgebroken. De skeelerbaan gaat weer gebruikt worden door twee
omliggende ijsverenigingen. Particulieren maken meer gebruik van het gebouwtje en het grasveld is
opnieuw ingezaaid. Subsidie is aangevraagd en toegekend voor het herstellen van het speeltuintje
van het voormalige Klein Duimpje. De afsluitkraan voor de watervoorziening naar de begraafplaats is
weggehaald, de watervoorziening kan nu nog vanuit de school afgesloten worden.
IJsvereniging De Hondsrug
Willem Bazuin vertelt over het goede verloop van de winter. Marathon, ijsbaan en toertocht waren
succesvol.
Stichting Festiviteiten Noordlaren
Willem Bazuin meldt het paasvuur en kondigt de bloemenactie aan.
De gemeente heeft de stichting benaderd over het organiseren van een activiteit m.b.t. Haren 850. De
stichting wil hier nog over nadenken.
Siertuinvereniging Noordlaren
Beatrice Poll legt uit dat het doel van de vereniging vooral de gezelligheid is en dat ze daarnaast
verschillende tuinen bezoeken. Binnenkort viert de vereniging zijn lustrum. Het programma hiervoor is
nog niet volledig maar hoofdzaak zal zijn dat er iets uit de eigen tuin gepresenteerd kan worden. De
vereniging heeft de actuele informatie op de website van Noordlaren gezet. Het jaarprogramma zal
ook in de dorpskrant worden geplaatst.
Vrouwen van Nu
Mevr. Veldman stelt dat de bijeenkomsten van de Vrouwen van Nu goed bezocht worden. De
vereniging telt nu 42 leden. Twee bestuursleden treden af en zijn niet herkiesbaar. Nieuwe
bestuursleden hebben zich nog niet aangemeld. Door een nieuwe taakverdeling kan de vereniging
gelukkig doorgaan. Volgend jaar bestaat de vereniging 55 jaar. Een aantal nieuwe leden zou een mooi
cadeau zijn, stelt zij.
Kaartclub
Martinus Tuik moet ook voor deze club een terugloop in ledenaantal melden.
De vraag is hoe je nieuwe/jonge mensen kunt betrekken. Een voorstel zou een workshop kunnen zijn.
Rondvraag
Dhr. Veldman geeft aan dat stichting natuurplatform regio Drentsche Aa het plan heeft opgevat van
het Noordlaarderbos, 50 bunder en omliggende gebieden een stiltegebied te maken. De exacte

uitwerking hiervan is nog niet bekend. Aankomende maandag zal in het NIVON huis een
informatieavond plaatsvinden.
Dorpsbelangen zegt toe deze avond aanwezig te zullen zijn.
Dhr. Groenendijk vraagt wat de plannen voor het aankomende jaar zullen zijn.
Op dit moment hebben we geen grote lopende zaken. Jaarlijks heeft Dorpsbelangen Noordlaren een
ontmoeting met het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Haren. Tijdens dit
bezoek worden verschillende zaken naar voren gebracht. Deze “zaken” moeten dan wel kenbaar
worden gemaakt aan het bestuur. Dat kan op een avond als deze.
Dhr. van Dijk (koster) vraagt wanneer de Lageweg verder wordt opgeknapt. Destijds zijn ze
halverwege opgehouden. Scheuren in zijn woning, tegenover de kerk, worden waarschijnlijk
veroorzaakt door snelrijdend verkeer over de verkeersdrempel.
Atze Keuning (dorpscoördinator) zal hiervan melding maken bij de gemeente.
Mevr. Veldman wijst de vergadering er op dat het vandaag, 13 april, de Bevrijdingsdag van Noordlaren
is.
Na deze feestelijke mededeling waren er geen verdere vragen en heeft de voorzitter de vergadering
gesloten.
Na de pauze heeft Anneke van Dijk een boeiend verhaal gehouden over het wel en wee van het
kerkhof en de begraafplaats van vroeger en van heden.
Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank.

Plaatsvervangend secretaris Peter Bertram

