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Vergadering:
Organisatie:
Locatie:
Tijd:

9 oktober 2017
Dorpsbelangen Swifterbant
de Hoeksteen
20.00 – circa 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Dagvoorzitter:

Sandra Nobel

Voorafgaand aan deze bijzondere Algemene Ledenvergadering heeft de heer Ad Withaar van de
werkgroep “Swifterbant groeit” verslag gedaan over de stand van zaken van dit project. De heer
Withaar vormt samen met nog 8 anderen deze werkgroep, welke in mei 2017 officieel van start is
gegaan. Zij onderzoeken de mogelijkheden voor woningbouwlocaties en willen de dorpsbewoners
hier in betrekken en mee laten praten.
Na dit onderdeel heeft Douwe Kuperus (DK) het woord genomen en is hij namens hemzelf en Ger
Snel (GS) officieel afgezwaaid als bestuurslid van Dorpsbelangen Swifterbant. Symbolisch heeft DK
een map met gegevens overgedragen en als grapje een klein voorzittershamertje.
Sandra Nobel (SN) heeft hierna het woord overgenomen. De agenda is vastgesteld, er zijn 2
afmeldingen binnen gekomen voor deze vergadering.
Na deze mededeling heeft SN beide heren bedankt voor hun jarenlange inzet en zij sprak de hoop uit
dat de heren ook in de toekomst af en toe nog eens wat informatie met het nieuwe bestuur wil
delen. Daarnaast is de hulp van GS bij het invullen van de papieren voor de subsidie gewenst en
toegezegd, aangezien dit voor 1 november nog geregeld moet worden en het nieuwe bestuur wel
veel kwaliteiten heeft maar met sommige zaken nog niet bekend is. Met applaus is het aftreden van
de beide heren ter kennisgeving aangenomen.
Tot aan de ledenvergadering is er de mogelijkheid geweest om nog nieuwe bestuursleden aan te
dienen. Hier is geen gebruik van gemaakt door de leden.
Vervolgens hebben Aleida Egberts (E), Co Hermans (CH), Inge Schaft (IS)en Sandra Cryns (SC) zichzelf
voorgesteld. Met applaus zijn zij zonder verdere bedenkingen aangenomen als bestuursleden. De
rolverdeling zal later plaatsvinden en dan ook bekend gemaakt worden.
Francisca Wubben heeft samen met CH (toen nog geen bestuurslid) de tussentijdse kascontrole
uitgevoerd t.b.v. de overdracht naar het nieuwe bestuur. Hier zijn enkele kleine omissies uitgekomen
die nog hersteld moeten worden, zoals het ontbreken van een factuur van een betalen t.b.v. de 4
mei commissie. Dit wordt nog hersteld. Francisca heeft het advies aan de ledenvergadering gegeven
om decharge te verlenen en dit is met applaus bevestigd.
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SN heeft aan de ledenvergadering uitgelegd dat het nieuwe bestuur een slag wil slaan in het updaten
van de ledenadministratie. Het blijkt dat zaken als verhuizingen e.d. niet altijd goed zijn doorgegeven.
Leden die geen schriftelijke uitnodiging ontvangen hebben voor deze vergadering wordt gevraagd
zich even te melden om te controleren of de gegevens juist zijn opgenomen. Enkele leden hebben
hier gehoor aan gegeven.
Bij de rondvraag wordt gevraagd naar de verhoudingen tussen het bestuur van de Klokbeker en
Dorpsbelangen. SN legt uit dat deze verhouding prima zijn. Tijdens voorbereidingen van de Burendag
van 23 september bleek dit al direct prettig te verlopen. Met elkaar is alles klaargemaakt en ook
tijdens de middag zelf was de sfeer uitstekend. SN stelt voor om bij de volgende ALV van
Dorpsbelangen ook de Klokbeker uit te nodigen zodat zij meer over de stichting kunnen vertellen. Dit
wordt gewaardeerd.
Ook wordt er gesproken over de feestelijke onthulling van een buiten AED in de Granietstraat. Er
wordt gesproken over de behoefte om een brede informatieavond te organiseren, zodat bewoners
van het dorp weten waar deze AED’s te vinden zijn en hoe zij deze kunnen gebruiken.
In de Telegraaf heeft een artikel gestaan over Nieuwegein waar 3 skeletten zijn gevonden die
aantonen dat ook daar de Swifterbantcultuur vaste grond aan de voeten kreeg. Mensen trokken niet
meer rond, maar vestigde zich daar voor langere tijd.
Gevraagd wordt of de tekeningen van de rotondes die dit najaar aangekleed gaan worden, in de
bibliotheek te zien zullen zijn, omdat zeker in het begin bij de aanleg vaak niet goed te zien is hoe de
rotondes er uit gaan zien. Gaan we regelen.
SN sluit de vergadering met de mededelingen dat de leden de zaal niet mogen verlaten zonder ons
allen even de hand geschud te hebben en een kleine presentie in ontvangst te nemen. Dit wordt
gewaardeerd door de leden en alle leden wensen de nieuwe bestuursleden veel succes.
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