Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging
Dorpsbelangen Westerlee
Datum:

20 april 2016

Plaats:

De Tille, Hoofdweg 128 Westerlee

Aanwezig: G. de Maar (vz.), R. Boekholdt, H. Visker, I. Demandt, P. Meinders, J. Meendering,
C. van der Poel (allen bestuursleden VDW), R. Louwes, J. Lenards, J. Grave, G.
Hazeleger-Beulenkamp, A. Hisken de Roode, T. Moes- van Donk, H. Swiersema, P.
Smit, J. Kloosterboer, K. Mooibroek, G. Demandt, B. Mooibroek, M. van der Vecht, G.
Smit, J. Koning, B. Hulzebos, C. Hulzebos, B. Guegler en H. Kruize
1. Opening
De voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee, Ger de Maar, opent de algemene
ledenvergadering en heet de aanwezigen welkom.
Afgelopen jaar was een belangrijk jaar voor de VDW en Westerlee.
Allereerst zijn alle punten uit onze dorpsvisie van 2007 gerealiseerd. Het is nu tijd om een
nieuwe dorpsvisie te maken. Na de jaarvergadering gaan we daar wat dieper op in.
2. Jaarverslag 2015
Door middel van dit jaarverslag geven we een korte terugkoppeling van wat er zoal in het
afgelopen jaar voorbij gekomen is. Zoals:
-

Kruispunt Emergoweg – D.H. Vinckersweg
Officiele opening van de beleefroute Slag bij Heiligerlee
Speelplaats Westerlee
Windmolenpark Meeden
Werkzaamheden Hoofdweg
Herbestrating Molenstraat
Verkeersveiligheid Westerlee
Dorpsvisie
Plantdag Groengroep De Garst
Nationaal Natuurwerkdag Westerlee
Vrijwilligersprijs gemeente Oldambt
Kerstmarkt/kerstviering
Start opzet Samenwerkingsovereenkomst tussen SBB/Gemeente en VDW

Het jaarverslag wordt vastgesteld.
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3. Notulen jaarvergadering in 2015
Met een enkele tekstuele aanpassing worden de notulen van de jaarvergadering 2015
vastgesteld.
Nav:
-

Mw. Smit geeft aan dat de belkring op dit moment nog niet functioneert. Zodra er behoefte
ontstaat wordt dit alsnog opgepakt.

4. Financieel verslag organisatiekosten 2015
We zijn het jaar 2015 met een negatief saldo begonnen. Dit hebben we in de loop van 2015 iets
ingelopen.
5. Financieel verslag leefbaar Westerlee 2015
Ook hier zijn we 2015 negatief begonnen omdat we minder subsidie gekregen hebben dan
verwacht. Ook hier hebben we het iets ingelopen.
Dit jaar was er verrassing van de gemeente. We worden € 134,00 gekort omdat we teveel
hebben uitgegeven. De negatieve saldi zijn vervolgens wel aangezuiverd door de gemeente. We
zijn begonnen met een saldo van € 0,00. De penningmeester, Harry Visker, geeft vervolgens
uitleg over hoe de tekorten zijn ontstaan en over de pogingen om weer op 0 uit te komen.
6. Begroting 2016
Dhr. Kruize geeft in overweging om de leefbaarheidsgelden weer eens onder de aandacht ter
brengen van de mensen in Westerlee. Vanuit de VDW zal dit verzoek meegenomen worden. We
proberen om tot een eerlijke verdeling van de gelden over activiteiten te komen en proberen om
zoveel mogelijk initiatieven te honoreren.
Dhr. Smit informeert naar het financieel overzicht van de vereniging. Ger de Maar legt uit dat
deze op verzoek in te zien is.
Mw. Van der Klashorst informeert naar het verschil tussen subsidie en een project. Subsidies zijn
bedoeld als kleine financiële bijdrages voor kleinschalige, kortlopende ideeën/plannen en een
project is iets wat over het algemeen meer geld kost en een langere doorlooptijd kent. In de
eerstvolgende bestuursvergadering wordt nog even naar deze omschrijvingen gekeken om te
kijken of dit ook datgene is wat wij daar onder verstaan.
7. Kascommissie
De kascommissie bestaande uit de heren Mooibroek en Van der Laan geven aan dat de
penningmeester alle stukken heeft overlegd en er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd.
De commissie adviseert de vergadering om de penningmeester voor het boekjaar 2015 decharge
te verlenen. De vergadering neemt dit advies over.
Verkiezing kascommissielid.
De heer Van der Laan treedt af en in zijn plaats wordt de heer Smit benoemd tot nieuw
kascommissielid.
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De voorzitter bedankt Harry Visker voor de financiële verslagen en Rita Boekholdt voor het
jaarverslag en de notulen van vorig jaar.
8. Verkiezingen bestuursleden
Rita Boekholdt en Harry Visker zijn dit keer aftredend en herkiesbaar. De beide leden worden
voor een nieuwe periode benoemd.
9. Sluiting
Ger sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.

3

