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Status: Concept 

Datum: 20-05-2015 

Vergadering: 04-03-2015 

Organisatie: Dorpsbelangen Swifterbant 

Tijd: 19.45 – ±21.00 uur 

Aanwezig:  Dagelijks bestuur en leden van de vereniging volgens de presentielijst 04-03-2015 

Notulist: Ger Snel 

 

Bestuurssamenstelling:  

- Voorzitter de heer Ap de Boer (AB)  

- Vice-voorzitter de heer Wilbert Ritsema (WR)  

- Secretaris de heer Wim van Werven (WW) 

- Penningmeester de heer Ger Snel (GS) 

- Algemeen lid de heer Douwe Kuperus (DK) 

 

1. Opening: 

- AB opent de Algemene Leden Vergadering (ALV). AB geeft aan dat we vanavond gelukkig met 

meerdere aanwezigen zijn en zeer blij is met de aanwezigheid van een ieder. We gaan met 

z'n allen terugkijken op het 52e verenigingsjaar en vooruitkijken naar het 53e .  

 

2. Vaststellen van de agenda:  

- Er zijn geen bezwaren op de inhoud van de agenda, waarbij de agenda voor de ALV is 

vastgesteld.  

 

3. Mededelingen:   

- Afwezigen vanuit het bestuur zijn de heren Wilbert Ritsema (vice-voorzitter) en Wim van 

Werven (secretaris). 

- AB legt de situatie uit van De Klokbeker zonder huidig bestuur. De voorzitter is afgetreden in 

verband met verschil van inzicht over de toekomst en de penningmeester is afgetreden 

wegens verhuizing buiten Swifterbant. Het gevolg hiervan zou zijn geen verdere activiteiten 

gedurende 2015 vanuit De Klokbeker. Het bestuur van Dorpsbelangen (DBS) heeft echter 

deze activiteiten laten plaatsvinden met de steun van vele uitvoerende vrijwilligers, welke wij 

hierbij vanzelfsprekend bedanken voor hun inzet. De keuze om deze activiteiten toch door te 

zetten is de belangrijkheid van ontmoetingsmomenten voor de inwoners van het dorp. De 

georganiseerde activiteiten zijn onder verantwoording van De Klokbeker gerealiseerd. Helaas 

is er geen totale financiële verantwoording van De Klokbeker aanwezig om te presenteren. 

Wel kunnen wij de kosten van de activiteiten 2014 presenteren te weten: 

 

Paaseieren zoeken € 500,00 

4-5 mei herdenking/viering € 500,00 

Koningsdag € 3.396,00 

Sinterklaas € 1.500,00 

Kerstmarkt € 174,00 

Oogstfeest € 7.478,00 

 

De opmerking dat er geld zou zijn over gesluisd van DBS naar De Klokbeker spreken wij 

tegen. Gemiddeld in al de jaren is ca.  € 13.500,00 aan activiteiten uitbetaald, waarbij in 2013 
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extra eenmalige uitgaven waren vanwege het 50 jaar bestaan van het Dorp. Desalniettemin 

is DBS niet tevreden met de rol en verantwoording van De Klokbeker, deze heeft een 

offerteplicht voor de uitvoering van alle activiteiten, alsmede financiële verantwoording op 

de jaarlijkse ledenvergadering van DBS. DBS heeft geen zorg over de financiën, zij zijn echter 

wel op zoek naar de juiste verantwoording. DBS heeft zich tijdelijk extra ingezet voor het 

organiseren van de activiteiten gedurende het afgelopen jaar, hetgeen toch ten koste is 

gegaan van de belangenbehartiging in zijn algemeenheid. De visie blijft: Delen van de taken 

goed of niet. Er dienen vervangers te komen om weer opnieuw De Klokbeker een eigen 

identiteit te geven en een organisatie te creëren. 

 

4. Bespreken en vastleggen notulen vorige vergadering d.d. 21-05-2014:   

- De notulen van de vorige vergadering d.d. 21-05-2014 zijn tekstueel en inhoudelijk 

doorgenomen en goedgekeurd. 

 

5. Bestuurssamenstelling:  

- Vice-voorzitter de heer Wilbert Ritsema heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn en treedt 

af als bestuurslid. AB geeft een overzicht van de werkzaamheden en activiteiten van Wilbert 

en bedankt hem voor zijn jarenlange inzet. Als nieuwe vice-voorzitter stelt AB voor om DK te 

benoemen, de leden stemmen in met deze benoeming. De secretaris, Wim van Werven, stelt 

zich in verband met de afloop van zijn ambtstermijn, weer herkiesbaar voor een nieuwe 

periode, ook hier stemmen de leden mee in.  

- Het rooster van aftreden wordt nogmaals besproken om continuïteit van het bestuur te 

waarborgen. Helaas zijn er geen nieuwe kandidaten gevonden en/of aangemeld om de 

vacante bestuursfunctie te vervullen. Ten einde aan de wens van de leden te voldoen is er 

tevens gezocht naar een geschikte vrouwelijke kandidaat, helaas is ook dit niet gelukt. 

- Van een aantal vrijwilligers is afscheid genomen te weten, AB geeft de historie weer van de 

betrokken vrijwilligers en de verrichte activiteiten en bedankt hun voor hun inzet gedurende 

de vele jaren: 

o Kees Koster van Wijk en buurtbeheer. Als opvolgster is bereid gevonden Trudi 

Scheepers zijn plaats in te nemen. 

o Henk Manschot, voorzitter van De Klokbeker. 

o Karel Korf, penningmeester De Klokbeker. 

 

6. Financiële verantwoording: 

- Het financieel jaarverslag 2014 is besproken waaruit bleek dat er verder geen 

bijzonderheden aanwezig zijn.  

- De leden verlenen decharge over het financieel verslag 2014. 

- Voor de Kascommissie 2015 hebben zich opgegeven Mevr. Francisca Wubben en de heer 

Henk van de Poll. 

 

7. Belangenbehartiging en activiteiten: 

- Het jaarverslag wordt door AB uitgebreid besproken en uitgelegd. 

- Tevens wordt er een 3 tal presentaties/ acties besproken te weten: 

1)  Wonen op 17-03-2015 19.30in de Hoeksteen presentator Jim de Valk. 

2)  Zwerfvuilactie Spelwijk zaterdag 28-03-15 van 9.00 - 11.00 uur 

3)  Schouwen Swifterbant donderdag 02-04-15 vanaf 14.00 in De Steiger. 
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8. Speerpunten 2015: 

- Er zijn vele zaken die vanuit 2014 doorlopen in dit jaar en onze aandacht houden. Denk aan 

het MFC, project wonen, aanpassing Bosweg, enz. Toch willen voor dit jaar een ambitie 

weergeven. Nu Dorpsbelangen weer een serieuze gesprekspartner is voor vele partijen en 

proactief wordt benaderd voor overleg en samenwerking willen onze ambitie intern gaan 

richten. De ambities zijn: 

o Ambitie 1 | Contact op straatniveau: 

Het bestuur en de vrijwilligers willen meer het dorp in en met straten, wijken, 

verenigingen, groepen (bijv. jongeren) in gesprek. Facebook is een enorm succes en 

de website wordt goed bezocht. Kortom digitaal succes. Dat gaan we uitbreiden met 

contact op straatniveau met als doel informatie te verzamelen en bewoners te 

activeren. Saamhorigheid en elkaar kennen zijn dorpse waarden waar we voor staan. 

Die gaan we via dat directe contact uitdragen en ontvangen. 

o Ambitie 2 | Informeren 

Facebook en de website zijn methoden om te informeren en ook de relatie met de 

media is steeds beter geworden. Toch zijn er ook een aantal media weggevallen die 

pasten binnen het dorpse karakter. De Swifterbanter is daar voorbeeld van. Het 

overstappen naar Mijn Plaats Dronten bleek slechts tijdelijk doordat deze ook 

problemen heeft met de uitgave. We gaan op zoek naar mogelijkheden om 

informatie op een goede en prettige manier het dorp in te krijgen. Een onuitgewerkt 

idee is het uitbrengen van een eigen digitale krant naar voorbeeld van BHZ-net. 

o Ambitie 3 | Klokbeker 

De activiteitenstichting heeft hard gewerkt om een aantal zaken van de grond te 

krijgen. Pasen, Koninginnedag, Avondvierdaagse, 4 mei herdenking, Intocht 

Sinterklaas, Boerenlanddag, enz. worden door leuke competente mensen 

georganiseerd en uitgevoerd. Er is ondertussen kennis opgebouwd over hoe je 

ondersteuning kan bieden aan deze vrijwilligers. Het bestuur zorgt voor de 

continuïteit door hen te steunen. Bijvoorbeeld bij het op tijd aanvragen van een 

vergunning en het in orde maken en houden van het budget of de PR te 

ondersteunen. Verbind vrijwilligers aan elkaar en doordat zij het overzicht hebben 

over de vele activiteiten stemmen zaken af waar mogelijk. Beheren de opslag van 

materialen en motiveren de vrijwilligers door hen de credits te geven die ze 

verdienen. Onze ambitie is om bestuurders in de Klokbeker te krijgen die waardering 

weten over te brengen op deze vrijwilligers en hen kunnen ondersteunen op 

overkoepelend niveau. Anders gezegd: Organisatoren kunnen hun volledige 

creativiteit en organisatievaardigheden kwijt binnen hun activiteit en krijgen 

organisatorische hulp waar ze vast lopen. 

 

9. Rondvraag: 

- Op verzoek geeft Jim de Valk tekst en uitleg over de Stichting Begraafplaats Swifterbant. 

- Koene Tietema vraagt of er nog activiteiten zullen plaats vinden in 2015. AB antwoordt dat 

de vaste activiteiten gewoon plaats zullen vinden omdat daar vaste organisatoren voor zijn 

met vaste vrijwilligers. Over het Oogstfeest moet nog een definitief besluit genomen  

worden. 

- Wat is de voortgang aangaande de Bosweg. Dit ligt momenteel stil in verband met een 

bezwaar over de ontwikkeling van het gebouw van de Jehova's. Dat wordt 1-op-1 aan elkaar 

gekoppeld. In april volgt een definitieve uitslag, de uitwerking kan binnen max 9 maanden. 
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- Vraag Status MFC als Project. AB antwoordt: Wij waren ontevreden over het proces, echter 

thans is de samenwerking tussen de Stichting Oeverwal en de gemeente zeer prettig. Er is 

een financieel tekort welk door de gemeente opgelost moet gaan worden. 

- Rudy Maerman voorzitter Bambihof geeft aan dat er een negatieve berichtgeving is ontstaan 

op Facebook inzake dierenmishandeling bij de Bambihof. Hij geeft aan dat er geen enkele 

sprake van dierenmishandeling is en dat de dieren regelmatig onderzocht worden door de 

dierenarts. Hij verzoekt daarom hierbij de persoon(en) zich bekend te maken zodat er over 

het onderwerp een open gesprek kan plaats vinden. Tevens geeft hij aan dat de Knuffelhoek 

regelmatig zeer druk bezocht wordt. 

- Vraag Wim Meure: Vraag over het organiseren van de Klokbeker en de organisatie, het is 

toch zonde dat een en ander jarenlang verslechtert in plaats van een goed lopende 

organisatie. AB: De organisatie is afhankelijk van personen die willen samenwerken in 

teamverband en geen eilandstructuur. Er zijn wel degelijk een aantal goed draaiende 

commissies, behalve de grote projecten zoals bijvoorbeeld Oogstfeest, dit moet nog apart 

georganiseerd worden met personen welke de verantwoordelijkheid willen dragen.  

- Lia Ritsema: Organiseren van een en ander is best moeilijk daar al je inzet niet altijd 

gewaardeerd wordt door een ieder. Is het niet mogelijk om (tijdelijk) 1 van de bestuurders 

DBS voor het organiseren in te zetten? AB: Neen DBS is daar negatief over, zij willen de 

verantwoording van De Klokbeker organisaties niet rechtstreeks nemen en ook geen 

specifiek bestuurslid daar voor aanwijzen. Reactie Frank Manders: Indien er geen personen 

zijn, welke in de organisatie willen mee werken, dan is er schijnbaar niet voldoende interesse 

en rijst de vraag of de organisatie nog wel levensvatbaar is. 

 

10. Sluiting Algemene Ledenvergadering. 

- AB sluit de vergadering. 

 

De leden worden uitgenodigd voor een hapje en een drankje bij de bar/hal. 


