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Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 12 oktober 2017 
 
 
 
1. Opening en mededelingen 

Rond 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 

2. Notulen ledenvergadering 2016 
Er zijn geen vragen gesteld over de notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar. 

 
3. Jaarverslag secretaris 2016/2017 

Aan de hand van een fotopresentatie is het afgelopen verenigingsjaar de revue gepasseerd. De 
tekst die hierbij hoort is de onderstaande.  
 
Glasvezel IJsseldelta 
Gedurende het jaar hebben wij als dorpsbelangen de bijeenkomsten van BB-NOW bijgewoond. BB-
NOW staat voor Breedband Noord west Overijssel en vertaald breedband NU. 

 
De stichting BB-NOW wil glasvezel gaan realiseren in de gemeente Zwolle, Zwartewaterland, 
Staphorst, Steenwijkerland en Kampen. Omdat ze veel vrijwilligers nodig hebben, hebben ze 
contact gezocht met de vele belangenverenigingen. Er zijn drie ambassadeurs voor ’s-Heerenbroek: 
Peter van Gerner, Wilfried Henniphof, Alex Kroeze. 

 
In de kernbijeenkomst later op de avond zal dit verder ter sprake komen.  

 
AED/reanimatie 
November vorig jaar is er weer een cursusreanimatie en AED gegeven. Ook aankomende november 
zal weer een cursus worden georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Marjan de 
Groot. Indien de belangstelling groot genoeg is willen we ook een beginnerscursus organiseren. 
Hierover later vanavond meer. 

 
Kerstmarkt 
In december is in samenwerking met de verenigingen in ’s-Heerenbroek en hun vrijwilligers een 
kerstmarkt georganiseerd. Dit keer met een ijsbaantje en hoornblazers. 

 
Hoogspanningsmast 
Verschillende gesprekken gevoerd met gemeente en provincie. Later hierover meer in de 
Kernbijeenkomst. 

Schoolsteeg 
Hierbij nog even het resultaat van de Schoolsteeg (foto). 

  
Bisschopswetering 
In 2015 en 2016 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met bewoners van de 
Bisschopswetering en de gemeente over inrichting van deze straat. Tijdens de vorige 
Kernbijeenkomst is e.e.a. toegelicht door de gemeente. Inmiddels is de herbestrating gerealiseerd.  
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Projectbudget dorpen IJseldelta 
De gebiedscoöperatie ondersteunt de besturen van dorpsverenigingen die zijn aangesloten bij de 
Gebiedscoöperatie. Daarom is er een project gestart dat zich richt op het gebied van 
maatschappelijke zorg en leefbaarheid in de dorpen. Verbinding tussen jong en oud.  

 
Kort gezegd komt het op het volgende neer. 
Als er 8 bijeenkomsten worden georganiseerd krijgen we per gebeurtenis € 200,- aan subsidie. In 
totaal dus € 1.600. 

 
Er zijn al activiteiten geweest die een bijdrage vanuit deze subsidie hebben gekregen zoals: 
Ladies Night 
Oranjeloop 

 
Nog uit  te werken ideeën: 
Creatieve middag voor oud voor kinderen op 17 november, filmmiddag i.s.m. school, maaltijd voor 
ouderen, boottocht 50+, mannenavond met bijv bierproeverij. 

 
Project De Groene Loper 
Wij hebben als dorpsbelangen subsidie (€ 920) gekregen om op het stuk groen waar de mooie 
Kroon van hoefijzers op staat te voorzien van (1-jarige) bloemen. Deze subsidie komt van het 
project De Groene Loper. Het gaat om een deel van het groen, nl het deel van de gemeente. Van de 
Provincie hebben we geen toestemming gekregen voor hun deel, omdat dat een zichtlocatie is en 
men bang is dat het minder verkeersveilig wordt als er bloemen worden gezaaid.  

In gesprekken kwam naar voren dat als we het stuk groen voorzien van een bloemenzee, het dan 
ook mooi zou zijn om de Kroon van hoefijzers wat op te knappen. Er is een offerte opgevraagd, de 
subsidie is aangevraagd en verkregen. Nu wordt met de buurtbewoners een plan gemaakt. We 
zullen hier binnenkort iets van gaan merken. 

Kernenoverleg 
We hebben een aantal malen per jaar een kernenoverleg waar altijd 1 of 2 bestuursleden van 
Dorpsbelangen aanwezig zijn. 

Het zijn goede overleggen waarin kennis wordt gedeeld over bijvoorbeeld wat andere kernen als 
dorpsbelangen doen, maar ook over toekomst dorp, veranderende rol dorpsbelangen naar 
gemeente toe en er wordt samengewerkt.  

Kernenoverleg wordt als zeer positief ervaren #samensterk 
 

Overig 
Kampen.nl was bezig met een serie over de kernen rond Kampen. Elke maand wordt een halve 
pagina geplaatst in Weekblad Kampen met nieuws uit een van de kernen. Wij hebben de tekst 
aangeleverd voor de editie van april. 
 

4. Jaarverslag penningmeester 2016/2017 
De penningmeester laat de balans zien van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar. 
Ook zijn de saldi op de rekeningen te zien. De penningmeester geeft een korte toelichting. Er zijn 
geen vragen gesteld.  
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5. Verslag Kascommissie en benoeming kascommissie 

De kascommissie (bestaande uit Albert van Ittersum en Max van den Berg) heeft het jaarverslag van 
de penningmeester goedgekeurd. De kascommissie geeft een korte toelichting op hun 
werkzaamheden en geeft aan tevreden te zijn met het resultaat.  
Albert van Ittersum is aftredend kascommissielid. Henri Kroeze meldt zich aan voor in zijn plaats. 
Max van den Berg heeft zich bereid verklaard volgend jaar in de kascommissie zitting te nemen. 

 
6. Wijzigen boekjaar 

De penningmeester geeft aan dat het boekjaar zoals dat nu geldt (van juni t/m mei) niet 
overeenkomstig de statuten is. De herkomst hiervan is onduidelijk, maar het bestuur wil graag 
e.e.a. weer in overeenstemming brengen met de statuten. Daarom heeft het bestuur het volgende 
besloten.  Het komende verenigingsjaar geldt van juni t/m december. Eind december wordt deze 
periode afgesloten met een financieel verslag en een controle door de kascommissie. Over deze 
periode wordt geen contributie in rekening gebracht.  
 
Nog iets over ledenvergadering? 
 
 

7. Bestuursverkiezing 
Gerard Bastiaan en Jacolien van de Wetering zijn aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen 
tegenkandidaten gemeld bij de secretaris. Ook heeft niemand bezwaren geuit. Gerard en Jacolien  
worden opnieuw gekozen tot bestuurslid. 

 
8. Rondvraag 

 Er wordt een vraag gesteld over de code van de AED die bij de Kandelaar in de kast buiten 
hangt. Alex Kroeze legt dat als iemand een melding krijgt via hartslag.nu hij de code van de kast 
in het bericht meekrijgt. Het Kandelaarpersoneel is ook op de hoogte van de code. Aanvullend 
komt de vraag of er meer mensen de AED kunnen bedienen. Dit kan als mensen met een 
reanimatiediploma zich aanmelden bij hartslag.nu. 
 

 Wordt het Kampense deel van de Stuurmansweg ook opgeknapt? 
 

 Hoe staat het met de bewegwijzering naar de voeltbalvelden? Hier wordt aan gewerkt. Er staat 
een gesprek met de Kandelaar gepland. Een alternatief is om met de gemeente in gesprek te 
gaan of met de voetbalverveniging.  

 
 
De ledenvergadering wordt afgesloten rond 20.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 


