
  

 

 

Verslag Jaarvergadering Dorpsbelangen 
12 maart 2014 
 

Aanwezig:  Joke Wolting-Nevels, Jan Otto Meertens, Dientje Esschendal, Tineke Lanting, Gina 

Hoving, Roelof Meinders, Michael Eggens, Willem Klinkhamer, Karel van Klaveren, 

Raymond de Bie, Rick Klok, Jan Sling, Erik Sijtsma, Gerard Speelman, Jan Vos, E. 

Haandrikman, Jan Roelof Vos, Roel-Jan Kuipers, Gert-Jan Jonker, Bob Smedes,  

Martijn Spoelstra, Xandra van Zon en Anton Bardie (DB Schoonloo), Jack Kapteijn 

(later) 

 

1. Welkom  

Bob Smedes heet iedereen van harte welkom bij deze Jaarvergadering.  

  

2. Mededelingen 

Karen Esschendal en Nalini van Klaveren zijn vandaag niet aanwezig als bestuurslid. Zij 

hebben zich beiden ziek gemeld. 

 

3. Verslag (notulen) jaarvergadering 2013 

De samenvatting van het verslag van de notulen van de vorige jaarvergadering wordt 

voorgelezen door Xandra. Er zijn geen op- en of aanmerkingen op het verslag en het verslag 

wordt goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag Vereniging Dorpsbelangen 2013 

Xandra van Zon leest het Jaarverslag van 2013 voor. 

  

5. Verslag penningmeester 

De uitgaven van de Sport- en Spelweek zijn opmerkelijk lager dan voorheen. Dit komt door 

uitbesteding van de catering. 

Door blijvende subsidie van de gemeente, is Pasen ook nog steeds een goede 

inkomstenbron. 

De kostenverlaging van de EC zijn dit jaar duidelijk lager en zichtbaar. 

Het positief saldo is € 1275,- 

Er staat nu ruim 11.000 euro op de spaarrekening. De rente ontbreekt hier nog. 

 

Jan Sling: Moeten we aan geld winnen? Kunnen we niet tegen kostprijs werken? 

Haandrikman: reservers zijn nodig zoals voor een Dorpsfeest 

Jan Sling: goede toneelverlichting 

Bob geeft aan dat dit dezelfde opmerking is als vorig jaar. Nogmaals, kom met ideeën, dan 

kan het geld goed besteedt worden. Dus laten we zijn allen gaan bedenken wat ermee gaan 

doen. 

 

6. Verslag kascommissie 

 Jan Sling heeft vorig jaar de kascommissie al verlaten, maar door een vergissing is Jan Sling 

 toch gevraagd de kas te tellen. Hij heeft hierdoor de honneurs waargenomen voor Roel-Jan 

 Kuipers. Ook Jan Willem Klinkhamer is door verkeerde communicatie en/of afspraken niet 

 bij de telling aanwezig geweest. De kas is dit jaar geteld door Jan Sling en Gert-Jan 

 Jonker.  

 



  

 

 

 Door aanwezigen wordt het raar gevonden dat het blijkbaar niet gelukt is 3 

 kascommissieleden bij elkaar te krijgen voor een afspraak en dan ook niet de juiste mensen. 

 Advies wordt gegeven om tijdig afspraken te maken met de kascommissie.  

 

 Gert-Jan Jonker geeft namens de kascommissie aan dat Nalini alle opmerkingen van 

 afgelopen jaar ter harte heeft genomen en er wat mee heeft gedaan. Het tellen is keurig 

 gedaan.  

 

 De kascommissie geeft dat zij een aantal vragen/ punten bij Nalini heeft neergelegd. Ze gaan 

 ervan uit dat het bestuur hier wat mee gaat doen. Xandra geeft aan dat Nalini deze al aan het 

 bestuur heeft voorgelegd. We nemen  het mee. 

  

7. Verkiezing kascommissie 

Jan Willem Klinkhamer heeft Nalini laten weten zich wederom beschikbaar te stellen voor de 

kascommissie, naast Gert-Jan Jonker en Roel-Jan Kuipers. Jan Sling verlaat dit keer wederom 

de kascommissie. 

 

8. Servicecontract AED 

Dorpsbelangen betalen nu de rekening als de AED wordt gecontroleerd. 

St. Dorpshuis heeft Dorpsbelangen nu gevraagd het aanbod voor een 5-jarig 

onderhoudscontract voor de AED voor haar rekening te nemen.  

Het contract  is €158,- per jaar. Het gaat om vervanging van de batterijen en controle van de 

hoofdbatterij.  

Wij willen dit onderwerp als hamerstuk laten passeren. 100% van de aanwezigen stemt in 

met het contract. 

 

9. Enquête 

Martijn benoemt de belangrijkste conclusies uit het rapport van de analyse over de enquête 

van de Sport- en Spelweek en het Dorpsfeest. 

Voor de genoemde conclusies verwijzen we naar bijlage 1, onderaan dit verslag. 

 

Vragen door aanwezigen 

Willem Klinkhamer: moet er meer voor kinderen komen? Er is toch al genoeg iedere avond? 

Jan Otto Meertens: iedereen is tevreden zoals het nu is, dus hoeft niet anders, zo staat het 

ook in het rapport. 

Roel Jan geeft aan dat hij het hiermee niet eens is en zo staat het niet in het rapport. 

Bob geeft aan dat we als bestuur blij zijn dat we de enquête hebben gehouden. Veel 

conclusies zijn duidelijk en hier kunnen we mee aan de slag. 

 

10. Bestuurswijzigingen 

Bob Smedes verlaat na 5 jaar het bestuur het bestuur van Dorpsbelangen. Wij hebben geen 

nieuwe kandidaat om zijn functie te vervangen. 

Namens het bestuur bedankt Xandra Bob voor zijn enorme inzet de afgelopen 5 jaar.  

 

11. Rondvraag 

Gert-Jan : de kascommissie vindt de kosten van de BOKD hoog. Wat gaan we hiermee doen? 

Bob: dit onderwerp hebben we al besproken. Voor nu wordt het lidmaatschap aangehouden 

in het mogelijke licht van verkenningen naar een omnivereniging. Verder hebben we de 

afgelopen jaren geen gebruik gemaakt van de diensten van de BOKD, dus het zo logisch zijn 

het lidmaatschap anders op te zeggen. 



  

 

 

Roel-Jan: hoe gaat het bestuur het tekort aan bestuursleden oplossen? 

Xandra: voorlopig zal er een verdeling van taken zijn van de dingen die Bob voor zijn rekening 

nam. Verder hebben we nog geen idee. 

Roel-Jan: ik heb een idee! Een bord bij de ingangen van het dorp die aangeven wat er te 

doen is in het dorp. 

Jan Roelof: gaan we de bankjes nog plaatsen tijdens NL Doet en kunnen we nog subsidie 

aanvragen? 

Xandra: blijkbaar heeft Karen nog niet de kans gekregen het e.e.a. naar je terug te koppelen. 

Er is geen subsidiemogelijkheid meer en daar waren we met de bankjes ook niet voor in 

aanmerking gekomen.  Wat mij betreft is plaatsing tijdens NL Doet prima, hier komen we nog 

op terug. 

Willem Klinkhamer: compliment aan Bob voor het goede verloop van alle jaarvergaderingen. 

Roel Meinders: ik vind het jammer dat wij een briefje kregen i.v.m. invulling van het bestuur 

van St. Dorpshuis en dat Dorpsbelangen niet meer in bestuur zit. Het is hem en de rest niet 

duidelijk waarom we niet meer in het bestuur van st. Dorpshuis zitten.  

Xandra: er is een duidelijke mail naar Evry gestuurd met de redenen. Ik gok erop dat die 

ergens is blijven hangen, aangezien jullie niet weten waar het om gaat. We komen er nog op 

terug. 

Jan Otto: voor 2009 was er een ooievaarsnest in Eexterveen (achter bij Evry) Het lijkt Jan 

Otto leuk als er weer een ooievaarsnest komt bij een bankje in de buurt. 

Jan Otto: Er komt een struunpad, er is een bospad. Het zou mooi zijn als naast het bosje met 

grasstrook, dit ook door gezet kan worden als struunpad. Het pad houdt op bij school. De 

vraag is of wij contact op kunnen nemen met de gemeente over de mogelijkheden (navraag 

doen bij Hennie). 

Erik: volgens mij zijn er ook ideeen geopperd om dat gedeelte mee te nemen als struunpad. 

Joke: wanneer is het Paasvuur en waar komt het Paasvuur? 

Xandra: 20/21 april. En net als vorig jaar op het land van Speelman vlakbij de gaslocatie.  

 

Wie voor het invullen van de enquete over de Sport- en Spelweek en het Dorpsfeest zijn of 

haar naam heeft ingevuld, deed automatisch mee voor het winnen van een waardebon. 

Roel-Jan Kuipers trekt namens de kascommissie 3 winnaars: 

Elles Dijkman 

Sjirk de Vries 

Rolina Esschendal 

 

12. Afsluiting 

Bob bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid voor dit officiële gedeelte.  

 

Introductie Anton Bardie 

Vorig jaar was Anton Bardie van Dorpsbelangen Schoonloo onze spreker en hij heeft ons toen 

verteld over de 'Zelftoets van het dorp'. Anton vertelde over de ervaringen die 

Dorpsbelangen Schoonloo heeft opgedaan met het project "Vijfsterren Dorpen", een project 

van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD). Dit project heeft Schoonloo geholpen om 

zichzelf als dorp een spiegel voor te houden en zo te bekijken wat zij als dorp aan kwaliteiten 

in huis hebben of willen behouden voor het dorp als het gaat om woon- en leefplezier.  

 

In het verlengde hiervan ervaart Dorpsbelangen een probleem met het verkrijgen van 

nieuwe bestuursleden. Daarnaast zien wij diverse situaties en onderwerpen die vragen om 

samenwerking. In Schoonloo hebben diverse verenigingen hun autonomie opgezegd en zijn 

opgegaan in een omnivereniging. Zou zoiets überhaupt kunnen in Eexterveen? 



  

 

 

Bob geeft aan dat we graag een gezonde discussie willen voeren over de Toekomst en 

Samenwerking in Eexterveen. Uit oogpunt van onpartijdigheid, neemt Anton de 

gespreksleidersrol op zich. 

 

Conclusies eerste open discussie 

We hebben allemaal de voor- en nadelen van een omnivereniging op memootjes geschreven. 

Deze worden 1 voor 1 besproken door Anton met de aanwezigen. Er zijn veel voordelen, 

maar ook veel nadelen. Het geeft een eerste verkenning van wat er allemaal ‘op het eerste 

gezicht’ van gevonden wordt. 

 

Aan het einde van de avond stelt Anton dat Dorpsbelangen de rol van trekker niet op zich 

moet en kan nemen. Er moet een onafhankelijke commissie komen van mensen die bereid 

zijn de eerste verkenningen en verder voor hun rekening te nemen. Gert-Jan Jonker meldt 

zich als eerste aan voor een commissie.  

 

Het is nu de bedoeling dat alle verenigingen gaan bespreken of zij open staan voor een open 

discussie over de voor- en nadelen en (on)mogelijkheden van een omnivereniging. Als alle 

verenigingen hier voor open staan, kan een commissie aan de slag met 

‘huiskamergesprekken’. 

Uiteraard kunnen we dit als dorp niet alleen. Als we een stap verder komen, moeten we 

bekijken in welke vorm we ondersteuning kunnen krijgen vanuit de BOKD of gemeente. 



  

 

 

Bijlage 1: Conclusies uit Rapport analyse enquete Sport- en Spelweek en Dorpsfeest, 29 januari 

2014. 

Conclusies 
Wat kunnen we concluderen uit de resultaten van de enquête over de bevindingen van de Sport- en 
Spelweek en het Dorpsfeest? En wat gaan we ermee doen? Hieronder de belangrijkste conclusies. 
 

Van de 180 huishoudens hebben 65 respondenten deelgenomen aan de enquête over de Sport- en 
Spelweek en het Dorpsfeest.  
 

Aan de eisen ten aanzien van de representativiteit, betrouwbaarheid en validiteit is voldaan. Het 
aantal respondenten is minder dan wat we hadden gehoopt, maar wel degelijk voldoende om op 
verder te bouwen.  

Sport & Spelweek 

• Het overgrote deel van de respondenten geeft aan dat alle onderdelen van de Sport- en 
Spelweek behouden moeten blijven. De fietstocht (81%), kuipsteken (88%) en de feestavond 
(86%) zijn het meest populair. 

• Algemeen is het beeld dat de ene helft niets mist en de andere helft wel degelijk wat mist 
in de Sport- en Spelweek. Wat dat dan is wat gemist wordt, komt helaas niet echt duidelijk 
tot uiting in de gegeven antwoorden. Creativiteit, iets voor kinderen en ouderen, teamsport 
en een playbackshow worden genoemd.  

• De huidige Sport- en Spelweek duurt te lang. 25% vind dat de Sport- en Spelweek 7 dagen 
moet duren, 29% vindt dat de Sport- en Spelweek 4 of 5 dagen moet duren en 39% is van 
mening dat 3 dagen voldoende is. De Sport- en Spelweek moet dus korter. 

• Circa 75% geeft aan de Sport- en Spelweek op zijn minst anders te willen zien. Daarvan 
geeft iets minder dan de helft aan dat er inhoudelijk het nodige moet veranderen. Wat 
veelal ontbreekt is een toelichting wat men dan anders wil zien en hoe. 

• 75% vindt dat de verenigingen (mede) moeten blijven helpen organiseren. 
• Van de respondenten vindt 87% dat een kinderprogramma op zaterdagmiddag van 

toegevoegde waarde is.  
• Er zijn een aantal belangrijke tips en opmerkingen gegeven om iets te doen aan de sfeer en 

aankleding van de Sport- en Spelweek, om de zaterdagmiddag een goede invulling te geven 
en meer te doen voor kinderen. Daarnaast is betere communicatie een aandachtspunt. 

Hier ligt dus een uitdaging voor Dorpsbelangen en alle mensen die betrokken willen zijn om een 
korter, meer gevarieerd en creatiever programma neer te zetten, aantrekkelijk voor diverse 
doelgroepen. 
 

Dorpsfeest 

• 95% van de respondenten heeft een keer deelgenomen aan het Dorpsfeest.  
• Alle respondenten hebben deelgenomen aan het bouwen van de praalwagens. Het meest 

uitgesproken en vooral unaniem is men over het bouwen van de wagens, de feestavond, de 
meerkamp, kinderdisco en het oplaten van ballonnen. Een kleine meerderheid (54%) is voor 
het afschaffen van de tuinkeuring.  

• 48% van de respondenten vindt dat het Dorpsfeest 3 dagen moet duren (vrijdag, zaterdag en 
zondag) en 44% vindt dat het Dorpsfeest 2 dagen moet duren (zaterdag en zondag).  

• 75% van de respondenten wil graag in teamverband met de buurt deelnemen aan 
activiteiten. 

• 87% van de respondenten vindt een willekeurig weekend in juni een goed moment voor het 
Dorpsfeest. 

• Over wie het Dorpsfeest moet organiseren zijn de respondenten evenredig verdeeld. 
Dorpsbelangen kan het organiseren, een feestcommissie bestaande uit Dorpsbelangen en 
leden van de Ouderraad of een feestcommissie met leden uit de buurten. Daarnaast worden 



  

 

 

ook andere combinaties genoemd, commissies die een brede afvaardiging van het dorp 
representeren.  

• 55% van de respondenten vindt dat het Dorpsfeest een thema moet krijgen aangedragen 
door de organisatie. 

Over het algemeen wordt door de respondenten aangegeven dat men het Dorpsfeest goed in elkaar 
vindt zitten zoals deze de laatste keer in 2011 georganiseerd is. 
 

Vervolg 

Wat gaat Dorpsbelangen doen met al deze resultaten? Vooralsnog richt Dorpsbelangen zich in eerste 
instantie op komende de Sport- en Spelweek. De resultaten van de enquête over het Dorpsfeest 
kunnen meegenomen worden voor de organisatie van het Dorpsfeest 2015. 
 
Zoals gezegd in de conclusies, zijn een aantal onderwerpen helder. De Sport- en Spelweek moet 
korter, gevarieerder en creatiever. Aantrekkelijk voor diverse doelgroepen. Dorpsbelangen zal op 
korte termijn, nog in het 1e kwartaal, alle verenigingen uitnodigingen voor een brainstormsessie. 
Wat voor ideeën hebben de verenigingen n.a.v. deze resultaten uit de enquête en wat willen en 
kunnen de verenigingen zelf betekenen in de organisatie van de Sport- en Spelweek. Ook zullen wij 
een oproep doen aan iedereen die het leuk lijkt om mee te denken en/of daarna de Sport- en 
Spelweek mee wil organiseren. Hoe meer mensen, zo veel meer ideeën en creativiteit! We hebben 
er zin in! 

 

 

  

 

 


