Notulen Algemene ledenvergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 10 april 2019
20.00 uur
Het Kronkelhonk

Voorzitter:
Notulist:

Leonie Kremer
Ronald Hegteler

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Notulen algemene ledenvergadering 16 april 2018
Jaarverslag secretaris
Financieel verslag, kascontrole
Bestuursverkiezing
Gewoon Gezond Slagharen
WVTTK
Rondvraag
Pauze
Dorpsvisie Slagharen
Sluiting

1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder de ereleden,
afgevaardigden van politieke partijen, afgevaardigden gemeente en bestuursleden van andere
Plaatselijk Belangen.
Omdat de dorpsvisie gepresenteerd zal worden, heeft het bestuur besloten dat het een openbare
vergadering is. Afgelopen jaar heeft het bestuur van Plaatselijk Belang samen met betrokken
dorpsbewoners en ondersteund door Huis van Burgerkracht veel energie gestoken in het
opstellen van de dorpsvisie. Vandaag wordt deze gepresenteerd en het bestuur hoopt dat de
doelen samen met veel inwoners zullen worden gerealiseerd.
2. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING 16 APRIL 2018
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
3. JAARVERSLAG DOOR DE SECRETARIS
- Ondersteund door een fraaie PowerPoint presentatie laat het bestuur zien waar ze zich het
afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. Ook in 2018 was er weer sprake van de reguliere
activiteiten zoals de 4-mei herdenking, bezoek receptie Turftrappers, verzorgen
feestverlichting en aanwezigheid op de kerstmarkt. Verder is er regelmatig overleg gevoerd
met de gemeente/wethouder over onder andere woningbouw en is het bestuur aanwezig
geweest bij diverse bijeenkomsten. Veel tijd is gaan zitten in het opstellen van de dorpsvisie.
- Voor 2019 staan onder andere het uitvoeren van de dorpsvisie, het herstel van het
oorlogsmonument en het in beeld brengen van de AED’s op de planning. Daarnaast zal de
Herenstraat verfraaid worden met hanging baskets.
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4. FINANCIEEL VERSLAG EN VERSLAG KASCOMMISSIE
- Het financieel verslag 2018:
o Het verslag wordt via een PowerPoint gepresenteerd. 2018 is met een batig saldo
afgesloten. De kosten voor de dorpsvisie zijn grotendeels betaald met een subsidie
van de gemeente. Verder is nog een bedrag terugontvangen dat beschikbaar was
gesteld voor de festiviteiten rondom Slagharen 175 jaar.
- Kascommissie:
o De kascontrole heeft plaatsgevonden door Johan Kerkdijk en Joop Roosma. De
administratie is gecontroleerd en akkoord bevonden. De penningmeester wordt
decharge verleend.
o Dinie Wenker stelt zich beschikbaar als opvolger voor Johan Kerkdijk.
- Begroting en contributie:
o De sluitende begroting laat alle reguliere inkomsten en uitgaven zien. Indien er
bijzondere activiteiten zullen plaatsvinden, zal dit vanuit aanvullende middelen
(bijvoorbeeld subsidies) betaald moeten worden.
o De contributie wordt ongewijzigd op € 7,50 vastgesteld.
5. BESTUURSVERKIEZING
- Gedurende het jaar is Marloes Tholen uit het bestuur teruggetreden. Enkele dagen na de
Algemene vergadering 2018 heeft Bart Anbergen aangegeven terug te treden.
- Aftredend en niet herkiesbaar is Michiel Sportel. Hij wordt door de voorzitter bedankt voor
zijn inspanningen in de afgelopen jaren.
- Geurende het jaar zijn Frank Scholten en Bertold Kosse tot het bestuur toegetreden. Dit wordt
door de aanwezigen met applaus begroet.
- Het bestuur is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Er wordt specifiek gezocht naar
een secretaris en iemand die die de PR kan verzorgen.
6. GEWOON GEZOND SLAGHAREN
GGS is een inwoners-initiatief dat de gezondheid en vitaliteit onder Slagharenaren wil bevorderen
en motiveren. De werkgroep valt onder PBS. In 2018/2019 zijn diverse initiatieven ontwikkeld
zoals een buitenspeeldag, een loopgroep, gezamenlijk eten en het ontwikkelen van een
kunstroute in samenwerking met Zij Actief. In de week van 13-18 mei 2019 staat de
gezondheidsweek gepland.
7. WVTTK
- De feestverlichting vertoont wat slijtage en moet nagekeken worden. Het bestuur zoekt
iemand die dit kan oppakken
- Henk Oelen (informatieborden), Johan Sieljes (kerktorentje) en Jannie Luiken (rondbrengen
post) worden door middel van een bloemetje bedankt voor een werkzaamheden in 2018.
- Margriet Schlepers: via een PowerPoint presentatie licht Margriet Schlepers haar plannen
voor het oprichten van een hospice in Slagharen e.o. toe. Er is een werkgroep gevormd die al
diverse contacten in de regio heeft gelegd. Op de website (www.slagharen.info) van PBS is
nadere informatie te vinden.
8. RONDVRAAG
- Heeft PBS geld gereserveerd voor kunstwerken in Slagharen?
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Anders dan voor het kerktorentje is dit niet het geval. De vraag die eigenlijk voorligt, is
wie eigenaar is van de diverse kunstwerken. Geopperd wordt de kunstwerken in
Slagharen in kaart te brengen. Dit wordt door het bestuur opgepakt.
Het groene licht op de kerktoren straalt niet meer.
o Gemeld wordt dat inmiddels opdracht is gegeven dit te herstellen.
Gevraagd wordt of ondernemers ook zijn uitgenodigd voor de vergadering.
o De ondernemers die hebben meegedacht met de dorpsvisie zijn specifiek uitgenodigd.
Verder is het een openbare vergadering.
Er wordt gerefereerd aan het grote aantal deelnemende verenigingen etc. aan de Rabobank
Clubkas. Hierdoor moet het geld over meerdere verenigingen verdeeld worden. Er wordt
gewezen op de actie in het najaar van Rabobank die specifiek bedoeld is voor
verenigingen/stichtingen met een maatschappelijk/ cultureel doel.
Zijn er al concrete plannen voor de voormalige Sint Jozefschool?
o Dit ligt bij de gemeente. De aanwezige gebiedswethouder geeft aan dat dit onderdeel
kan zijn van de uitwerking van de dorpsvisie.
Vanaf 3 juni 2019 wordt door de Kronkelboulers voor het eerst een staten jeu-de-boules
toernooi georganiseerd. Opgave kan via het bestuur van de vereniging.

9. PAUZE
10. PRESENTATIE DORPSVISIE
Aan de hand van een PowerPoint presentatie wordt de dorpsvisie gepresenteerd. Dorpsbewoners
worden opgeroepen actief met de uitwerking hiervan mee te doen. De dorpsvisie wordt op de
website (www.slagharen.info) geplaatst. Door op 1 van de thema’s te klikken kan bij het bestuur
kenbaar gemaakt worden dat je actief wilt meedoen met de uitwerking van de plannen.
11. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering. De aanwezigen worden uitgenodigd om in de bar onder het
genot van een hapje en drankje na te praten.
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