
  

 

 

 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021  
 
 
Verslag van de gehouden ledenvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen 
Veenwouden/Veenwoudsterwal e.o. gehouden op dinsdag 19 oktober 2021 in de 
Mienskip te Feanwâlden. 
 
Opening.  
De interim-voorzitter Arthur Bosloper opent de vergadering en heet iedereen van 
harte welkom. We tellen 2 bestuursleden en 10 leden. Voor alle inwoners van 
Veenwouden, Veenwoudsterwal e.o. die het afgelopen jaar zijn overleden en in het 
bijzonder voor Jouke de Vries, secretaris van de vereniging, wordt een moment stilte 
in acht genomen.  
 
Mededelingen.  
Helaas is per abuis in het Dorpskompas een verkeerde datum doorgegeven, 
woensdag in plaats van dinsdag 19 oktober. Via Facebook en eigen website is dat 
getracht te corrigeren. Onze excuses voor de verwarring. 
 
Verslag  
De notulen van de vorig jaar op 26 oktober 2020 gehouden ledenvergadering: Door 
het plotseling overlijden van onze secretaris zijn de notulen van die vergadering 
verloren gegaan. 
 
Financieel jaaroverzicht 2020.  
Dit wordt ter plekke aan de aanwezigen uitgereikt. Hier en daar wordt een gewenste 
toelichting gegeven. 
 
Kascontrole-commissie.  
Op de vorige ledenvergadering zijn de heren Pieter de Vries en Dirk Jan de Boer 
benoemd als lid van de kascontrole-commissie. Uit het door hen ingestelde 
onderzoek is gebleken dat het overzicht van de gedane inkomsten en uitgaven van 
de vereniging helder en correct is. De boekhouding is volledig digitaal en elke in- en 
uitgave is gekoppeld aan het bijbehorende bewijsstuk. Aan de penningmeester wordt 
decharge verleend. 
 
Benoeming nieuwe kascontrole-commissie. Als vervanging van Pieter de Vries geeft 
Maarten Bark zich tijdens de vergadering op als nieuw lid voor de kascontrole-
commissie. 
 
Begroting 2021.  
De heer Werkhoven had graag de posten wat nauwkeuriger ingeschat willen zien. De 
penningmeester geeft aan dat een begroting een richtlijn is. Voorgaande jaren zijn 
vanwege corona beperkingen niet kenmerkend. De begroting is taakstellend voor 
kosten en ambitieus voor stimulering initiatieven. Nu is al duidelijk dat door corona 
ook werkzaamheden van Dorpsbelangen en van andere organisaties in en rond 
Feanwâlden op een laag pitje staan.  
De heer De Vries geeft aan vanuit boekhoudkundig oogpunt een zekere mate van 
ruimte in de begroting zeer gewenst te vinden. 



  

 

 

 

 

 
De vergadering stelt vast dat het ook niet wenselijk is te gaan potverteren. Wel wil de 
vergadering graag een voorstel van het bestuur hoe om te gaan met het 
zogenoemde Cultuurfonds. Het idee is om een korte beschrijving te maken zodat 
helder is aan welke voorwaarden een project/aanvraag zou moeten voldoen zou het 
aanspraak willen maken op het fonds.  
 
 
Bestuursverkiezing.  
Gelukkig zijn er 2 nieuwe kandidaten voor het bestuur. Met 3 vacatures zijn we dan 
nog niet op volle kracht. Inwoners van Veenwoudsterwal zijn in het bestuur nog niet 
vertegenwoordigd. 
De voorzitter wordt statutair in functie verkozen. Doutsen Dijkstra wordt door de 
vergadering unaniem in deze rol benoemd. Alies van Weperen is ook unaniem 
verkozen in het bestuur. Ze zal formeel de functie van secretaris op zich nemen. In 
het bestuur zullen verdere taken en werkzaamheden worden verdeeld. 
 
Na haar verkiezing neem Doutsen gelijk de voorzittershamer over van Arthur 
Bosloper. 
 
Stand van Zaken 
Onder het kopje “stand van zaken?” zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest: 
status van het MFC en de bezwaarprocedure tegen vestiging van Rubber Verwerking 
Nederland op de Swette. 
 
Ook wordt vanuit de leden geadviseerd om de statuten van de vereniging door een 
notaris te laten bekijken en eventueel aan te laten passen, aangaande het minimum 
aantal bestuursleden, valuta (gulden), en rechtspositie van bestuursleden in verband 
met recente wetswijziging. 
 
 
Rondvraag.  
 
Omdat er geen gebruik gemaakt wordt van de rondvraag sluit Doutsen Dijkstra 
formeel de ledenvergadering. 
 


