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Vergadering: 22-03-2016 
Organisatie: Dorpsbelangen Swifterbant 
Tijd: 19.45 – ±21.30 uur 
Aanwezig:  Dagelijks bestuur en personen volgens de presentielijst 22-03-2016 
Notulist: Wim van Werven 
 
Bestuurssamenstelling:  
- Voorzitter de heer Ap de Boer (AB) aftredend 
- Secretaris de heer Wim van Werven (WW) aftredend 
- Penningmeester de heer Ger Snel (GS) 
- Vice-Voorzitter de heer Douwe Kuperus (DK) 
- Petra Indrisie (aspirant bestuurslid) 
- Marije van Splunter (aspirant bestuurslid) 
 
1. Opening: 
- AB opent de Algemene Leden Vergadering (ALV).  
 
2. Vaststellen van de agenda:  
- AB geeft aan dat er een knip gelegd wordt tussen 2015 en 2016. Er wordt dan ook een punt 

6.1 aan de agenda toegevoegd "rondvraag 2015". Er zijn verder geen bezwaren op de inhoud 
van de agenda, waarbij de agenda voor de ALV is vastgesteld.  

 
3. Mededelingen:   
- De achternaam van Petra staat onjuist op de agenda vermeld. Haar naam is Petra Indrisie. 
- We nemen vandaag ook afscheid van een aantal vrijwilligers die zich het afgelopen jaar (of 

jaren) hebben ingezet. Dat zijn Tabitha Veldman en Germa Heuver vanuit Zwembadbelangen, 
Claudia Philippo vanuit PR en Trudy Scheepers vanuit Wijk- en Buurtbeheer. Hartelijk 
bedankt namens alle leden en het bestuur voor jullie inzet. De bloemen worden bezorgd. 

- Er is vandaag vlak voor de vergadering een brief van 7 kantjes gekomen met daarin vragen 
die behandeld dienen te worden. We hebben gevraagd als er vragen zijn, dan konden deze 
komen. Gezien de hoeveelheid vragen die er zijn, hebben we besloten een deel van de 
vragen te beantwoorden, die sowieso ook aan bod zouden komen. De andere vragen worden 
schriftelijk beantwoord aan de afzender. 

 
4. Bespreken en vastleggen notulen vorige vergadering d.d. 04-03-2015:   
- De notulen van de vorige vergadering d.d. 04-03-2015 zijn tekstueel en inhoudelijk 

doorgenomen, goedgekeurd en daarmee definitief vastgesteld. 
 

5. Financiële verantwoording: 
- Het financieel jaarverslag 2015 is besproken waaruit bleek dat er verder geen 

bijzonderheden aanwezig zijn. AB geeft een toelichting op een aantal punten die via 
Facebook naar voren zijn gekomen en ook in de ingezonden vragen vermeld stonden. Er is 
een afname van Kermisgelden. Er is nog slechts 1 x Kermis per jaar. De kermis exploitant 
betaald pachtgeld in Swifterbant. Daar heeft hij zijn kosten voor promotie, korting en inhuur 
vanaf gehaald. Dit is een erg lucratief contract voor Swifterbant en wordt bijna nergens meer 
zo gedaan. Alle inkomsten zijn dan ook mooi meegenomen die we nu nog ontvangen. De 
inkoop van evenementen via Stichting de Klokbeker is goedkoper geworden over het gehele 
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jaar gezien. De algemene kosten zijn gelijk gebleven. Er is een vraag gesteld over de 
Kerstmarkt kosten. Deze hebben betrekking op het jaar 2014, die pas in 2015 is ingeboekt. 
Dorpsbelangen heeft een financieel gezond jaar. Wel zijn er aantal zorgen over de inkomsten. 
Een daarvan is de Rabobank inkomsten. Dat contract wordt dit jaar waarschijnlijk weer 
verlengd op basis van de eerder gemaakte afspraken. Gevraagd wordt om de inkomsten van 
de leden te vermelden. Alle inkomsten vanuit de verschillende bronnen (contributies, 
sponsoring, subsidie, kermisgelden) staan vermeld op bladzijde 17 in het financieel 
jaarverslag. De inkomsten en uitgaven zijn door de kascommissie bestaande uit mevrouw 
Francisca Wubben en de heer Henk van de Poll, doorgenomen. De kascommissie geeft het 
advies aan de leden om de penningmeester decharge te verlenen. 

- De leden verlenen decharge over het financieel verslag 2015. 
- Voor de Kascommissie 2016 hebben zich opgegeven de heer Frank Manders als nieuw lid en 

een van de twee van Kascommissie 2015 (mevr. Francisca Wubben en dhr. Henk van de Poll) 
stellen zich ook beschikbaar. Onderling wordt tussen hen twee besproken wie zitting neemt 
en wie meekijkt. 

 
6. Belangenbehartiging en activiteiten: 
- Het jaarverslag wordt door AB besproken en een aantal punten worden er specifiek 

uitgehaald. AB geeft aan dat het leuk is om een dergelijk verslag te maken. Het bevat alle 
elementen waarmee je het afgelopen jaar bezig bent geweest.  

- AB haalt als onderwerp het verkeer aan. Duidelijke resultaten zijn behaald bij de Bosweg en 
de Dronterringweg. Bij de Bosweg wordt voor de zomer nog het voetpad verder aangelegd 
en bij de Dronterringweg komt nu een mooie rotonde waarbij ook weer mensen / instanties 
betrokken zijn bij de opbouw van de rotonde zelf. Tot slot zijn we ook bij de fietsbrug bezig 
geweest. Daar wordt een gedoogbeleid gehandhaafd op dit moment. 

- Ook het openbaar Vervoer komt aan de orde. Eind 2015 erg actueel. Er zijn onderzoeken 
gehouden. Het aantal respondenten geeft echter onvoldoende representatie weer. Vanuit 
Dorpsbelangen is dan ook besloten om verder geen vervolg aan te geven. De resultaten die 
wel binnen zijn gekomen, zijn gedeeld. Jan Ammerlaan geeft aan dat er vanuit de gemeente 
nu een verkeersbeleidsplan wordt opgesteld, dus er is nog steeds mogelijkheid voor inspraak. 
AB geeft aan dat er een prettige samenwerking met Connexxion is geweest, ze zijn altijd 
bereid geweest om op een open manier mee te helpen en te denken in het proces. Vanuit 
het onderzoek is ook gebleken dat er tevredenheid is voor een deel van de respondenten. 

- Het MFC is de afgelopen raadsvergadering niet behandeld in de gemeenteraad. De 
eerstvolgende stap is vanuit het college een voorstel te doen naar de raad. De geluiden voor 
op welke termijn dat is, is dat dit volgende maand zal plaatsvinden. Het doel blijft dat 
mensen oud mogen worden in Swifterbant. Er zijn tekeningen aanwezig van hoe het er uit 
ziet. Er zijn nog geen handtekeningen gezet onder contracten. 

- Vanuit het thema wonen zijn er veel mensen bereikt. Dit thema staat bij de meeste mensen 
weer op de agenda. Er is melding gemaakt dat niet iedereen geïnformeerd is. AB geeft aan 
dat er ook vorig jaar al gesproken is bij de ALV over dit onderwerp. Dorpsbelangen heeft 
echter geen besluit genomen en gaat dat ook niet doen. Dorpsbelangen heeft een 
inventariserende en informerende rol gehad. Daarbij heeft Dorpsbelangen wel aangegeven 
dat het verstandiger was geweest om belangengroepen eerder te informeren. Gevolg is dat 
er boosheid is ontstaan. We erkennen dat we dat liever anders hadden gedaan. De 
participatie is nu afgerond. De stap om draagvlak te creëren is nu aan de gemeente. De 
uitgangspunten zijn inmiddels wel verder duidelijker. Groei door groen. Eerst groen dan 
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rood. Het duurt immers 10 jaar voordat er groen is. Het proces voor nu is dat we dus goed 
nadenken over hoe we dat doen. De plannen zijn er nog, er wordt alleen een stap terug 
gedaan. De ambitie voor groei en groen zijn en blijven er. Daar is in de jaren negentig van 
afgestapt. Het groen wat nu bijvoorbeeld gekapt is voor de Jehova's is terug geplaatst bij de 
Roggebotsluis. Ook daar wordt naar de toekomst voor gezorgd dat dit in Swifterbant gebeurd 
en niet erbuiten. AB laat ook foto's (1e primeur) zien van de nieuwe ontwikkelingen op de 
Bloemenzoom.  

- Het zwembad staat goed op het netvlies en dat het zwembad belangrijk is voor Swifterbant. 
De gemeente heeft de vraag gesteld of er geparticipeerd kan worden. Ja dat kan zeker. Wat 
gaan we doen dan? We willen gelijkwaardige onderhandelingen voeren, door inzage te 
hebben in alle kosten rondom de zwembaden. De vraag is dan wat hebben we er voor over 
en wat krijgen we er voor terug. Hoe kun je voorzieningen in zijn algemeenheid in stand 
houden in plaats van tegen zo laag mogelijke kosten. 

- De tweede primeur is de voorpagina van de Swifterbanter. Dorpsbelangen is in een 
vergevorderd stadium om de krant weer up-and-running te krijgen. Daarbij zijn vele 
organisaties aangesloten, zoals: winkeliersvereniging, sportverenigingen, overige 
verenigingen en stichtingen, ondernemers. Met z'n allen willen we er een groot succes van 
maken.  Er zijn nog een paar financiële hobbels te nemen, dat lijkt dan ook te gaan lukken. 
Vanuit 50% van de verenigingen is  aangegeven dat ze content gaan aanleveren op bepaalde 
tijden. Wat de content dan is, maakt niet zo veel uit. Taveno en Pluspunt willen ook graag 
meedoen. Deze zijn nog niet bereikt. AB zal dit oppakken. 

- Vanuit de Klokbeker en de invulling van het bestuur geeft AB aan dat we daar verder niets 
aan gedaan hebben. Er zijn een tweetal bestuurders. Toch is niets aan gedaan een beetje 
overdreven, aangezien juist vanuit de commissies alle activiteiten wel door zijn gegaan. 
Stichting de Klokbeker is juist in het leven geroepen om de activiteiten en de belangen-
behartiging te splitsen van elkaar. Dat willen we graag zo houden. Beider organisaties kunnen 
zich dan los van elkaar focussen op hun onderdeel. AB laat tevens een financieel overzicht 
zien van de Stichting de Klokbeker (SDK). SDK draait financieel gezond. AB stopt als voorzitter 
van Dorpsbelangen en gaat zich vanuit het bestuur van SDK verder richten op de 
ontwikkeling van de Stichting zelf. Er is een uitnodiging voor een gesprek geweest met de 
betrokken commissies en aanpalende organiserende instanties en sponsoren. Vele 
commissieleden, aanpalende organisaties en sponsoren hebben gebruik gemaakt van deze 
uitnodiging. Daar is de bestuurdersrol van SDK besproken en is besloten dat AB voorzitter 
zou worden. Aanvullend zijn een aantal nieuwe bestuursleden opgestaan die zitting willen 
nemen in het bestuur van SDK. Dat zijn Vincent Speur en Dennis van der Zee. Die sluiten 
respectievelijk na Koningsdag en na Julifeest aan. AB geeft een toelichting op het ontstaan 
van het julifeest. Dit is een partnership tussen 12PT en Oogstfeest. Beide organisaties 
kampten met problemen en hebben samen de schouders eronder gezet om te gaan voor een 
julifeest. 

 
6.1 Rondvraag 2015: 
- Rudi Maerman vraagt of we weten dat PostNL bezig is met een reorganisatie van de brieven-

bussen. Daarbij willen ze brievenbussen verwijderen. Dat speelt nu. Op de website van 
PostNL is te zien hoe en wat verder. Dit wordt opgepakt vanuit het bestuur. 

- De heer Hermans vraagt of het vrachtverkeer over de Lange Streek anders geregeld kan gaan 
worden. AB geeft aan dat Dorpsbelangen een melding zal maken hierover bij de gemeente.  
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- Gevraagd wordt om te kijken naar losliggende tegels. Meldingen daarvoor kunnen gedaan 
worden via internet op de website van de gemeente Dronten zelf www.dronten.nl (en klik 
rechts op "iets melden" of op de app van de gemeente Dronten.  

 
7. Bestuurssamenstelling: 
- DK neemt het stokje vanaf hier voor de ALV over. DK geeft met mooie woorden aan hoe hij 

terugkijkt op de samenwerking met AB en WW en bedankt hen beiden namens het bestuur 
en de leden voor hun inzet.  

- Vanuit het bestuur zijn twee kandidaten voorgesteld voor het zitting nemen in het bestuur. 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De leden stemmen in met de benoeming van 
Petra Indrisie tot algemeen lid en met Marije van Splunter tot secretaris. 

 
8. Speerpunten 2016: 

- DK geeft aan dat de ambities voor het komende jaar worden bijgesteld. Met een relatief 
nieuw bestuur worden de speerpunten vooralsnog intern gericht op de inrichting van de 
organisatie en het informeren van de leden en bewoners / winkeliers / ondernemers / 
verenigingen etc.  van Swifterbant. Er wordt veel over Facebook gesproken, er is informatie 
te vinden op internet. Hoe bereik je de mensen die daar niet zijn? Doelstelling is om de 
communicatiekanalen beter te krijgen. De doelstelling voor de interne organisatie is vooral 
om een volledig bestuur te krijgen met geschikte mensen. Om van daaruit weer doelen te 
gaan stellen en de kerntaken te gaan formuleren. Met daarbij de vraag als vereniging zelf: 
hoe verhouden we ons als Dorpsbelangen tot het dorp.  

 
9. Rondvraag: 
- Rudi Maerman geeft aan dat hij zich zorgen maakt over het tegelijkertijd aftreden van de 

voorzitter en de secretaris. De vraag is of dat qua continuïteit voor de toekomst toe beter is 
om dat anders te doen. Vanuit het rooster van aftreden is dat ook zo ingezet. In 1 jaar alleen 
een voorzitter, in een ander jaar de penningmeester en de vice-voorzitter en in een ander 
jaar de secretaris en een algemeen lid. Daarbij zijn dan de kernfuncties verdeeld over de 
periode van drie jaar. Dit jaar heeft de uitvoering daarvan helaas niet zo mogen zijn. Zowel de 
aftredende voorzitter als de secretaris blijven betrokken bij Dorpsbelangen en helpen het 
nieuwe bestuur bij de opstart. 

- Ale de Vries doet een voorstel voor werven van nieuwe leden. Wellicht is het een idee om bij 
nieuwe inwoners langs te gaan. Wordt bekeken door het nieuwe bestuur. 

 
10. Sluiting Algemene Ledenvergadering: 
- DK sluit de vergadering. 
 
De aanwezigen worden uitgenodigd voor een hapje en een drankje bij de bar. 
 
Actiepunten: 
1. 4 x bloemen bezorgen vrijwilligers 
2. Beantwoorden ingekomen brief met vragen. 
3. Taveno en Pluspunt benaderen voor Swifterbanter 
4. Brievenbussen bespreken met PostNL 
5. Melding maken vrachtverkeer over de Lange Streek 
6. Werven nieuwe leden vereniging 
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