
Digitaal verslag
Plaatselijk Belang Slagharen



Inleiding

▪ In verband met de maatregelen rondom het Corona virus hebben we 
moeten besluiten om in 2020 geen jaarvergadering te organiseren.

▪ Via deze presentatie bieden we u een terugblik aan op 2019 en lichten we 
de ontwikkelingen met betrekking tot de dorpsvisie toe.



Inhoud

▪ Notulen jaarvergadering april 2019

▪ Jaarverslag secretaris

▪ Financieel jaarverslag en kascontrole

▪ Bestuursverkiezing

▪ Voortgang dorpsvisie



Notulen jaarvergadering 
2019

• Notulen van de jaarvergadering 2019 zijn digitaal 
beschikbaar op www.slagharen.info.

• De notulen worden formeel vastgesteld op de 
jaarvergadering van 2021

http://www.slagharen.info/


Jaarverslag 2019
• Het bestuur en de vrijwilligers van PBS hebben zich in 

2019 weer op diverse momenten ingezet voor het dorp.



Rabo clubkas 

Eerste exemplaar  dorpsvisie 
overhandigd aan Prins 
Carnaval Stefan Haverkort

Bezoek NOOS radio 
/promotie dorpsvisie



Hanging baskets 
zorgen voor sfeer in 
het centrum

Wijzerplaat kerktorentje 
opgeknapt

Kerkplein opgeknapt

Graffiti wall



Presentatie dorpsvisie en ledenwerf actie 
tijdens kerstmarkt

Bezoek receptie turftrappers 
2020

Nieuwjaarsborrel 2020 vrijwilligers 
PBS

Kerstversiering Herenstraat



Financieel verslag 2019
 



Resultaten 2019

▪ Het financieel verslag is door de kascontrole commissie beoordeeld. Er zijn 
geen tekortkomingen geconstateerd. Er is sprake van een gezonde 
financiële positie.

▪ Het financieel verslag 2029 wordt op de Jaarvergadering van 2021 formeel 
vastgesteld.

▪ Degenen die nadere informatie wensen over het financieel verslag kunnen 
zich tot 25 november 2020 richten tot de penningmeester via 
penningmeester@slagharen.info

mailto:penningmeester@slagharen.info


Kascontrole commissie

▪Joop Roosma en Dinie Wenker

▪Joop Roosma heeft zich ook voor 2020 beschikbaar gesteld 
omdat er geen nieuw lid kan worden gekozen



Contributie

▪Huidige contributie: € 7,50

▪De contributie blijft in 2020 ongewijzigd



Samenstelling bestuur
 



Bestuur 2019 / 2020

Voorzitter Leonie Kremer
Penningmeester Ronald Hegteler
Secretaris Jan Verschuur  
Bestuurslid Frank Scholten
Bestuurslid Bertold Kosse
Bestuurslid Lilian Pieper



Tussentijds afgetreden
- Bart Anbergen

Aftredend en herkiesbaar
- Leonie Kremer

Nieuwe bestuursleden
- Lilian Pieper
- Marloes Bakker
- Francis de Vent

Op de jaarvergadering van 2021 wordt dit geformaliseerd



Voortgang Dorpsvisie
De dorpsvisie ‘Slagharen 2025’ is te vinden op 

https://www.slagharen.info/dorpsvisie-slagharen-2025/

https://www.slagharen.info/dorpsvisie-slagharen-2025/


Thema sociaal maatschappelijk

▪Werkgroep ‘Gewoon gezond Slagharen’

▪Samen eten

▪Beweegtuin



Thema fysiek ruimtelijk

▪Werkgroep centrumplan en dorpsentree

▪Uitkomsten enquête: wat zijn uw wensen 
https://www.slagharen.info/uitkomst-enquete-tot-09-04-2020-wat-zijn-uw-wensen/

https://www.slagharen.info/uitkomst-enquete-tot-09-04-2020-wat-zijn-uw-wensen/


Thema duurzaamheid

▪Werkgroep ‘Samen Sterk Slagharen’

• Verbinding tussen verenigingen en stichtingen in Slagharen

 


