
Notulen ALV Dorpsbelangen Swifterbant 

Datum: 18-04-2017 

Organisatie: Dorpsbelangen Swifterbant 

Tijd: 20.00-21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur ) 

Aanwezig: dagelijks bestuur Dorpsbelangen Swifterbant en leden van de vereniging volgens de 

presentielijst. 

Notulist: Petra Indrisie 

 

Bestuurssamenstelling: 

- Vice-voorzitter de heer Douwe Kuperus 

- Penningmeester de heer Ger Snel 

- Algemeen lid mevrouw Petra Indrisie 

 

Inloop vanaf 19.30 uur, dhr. Zunnebeld (Provincie Flevoland) presenteert het ontwerp voor 

de invulling van de twee nieuwe rotondes. 

 

1. Opening:  

Douwe Kuperus opent de Algemene Leden vergadering (ALV) 

 

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:  

- Dank aan de vrijwilligers, waarbij Ale de Vries, Kobi Jansingh en Hans van Oosterhout 

even extra bedankt worden. 

- Bekendmaking nieuw bestuur Stichting  De Klokbeker. De Klokbeker wordt door 

Dorpsbelangen ingehuurd om de activiteiten en evenementen in ons dorp te 

organiseren. 

- Dorpsbelangen is niet betrokken bij de huidige voortgang van het MFC en kan daarom 

vanavond ook niets zeggen over de stand van zaken.  De leden spreken hun compliment 

uit naar stichting De Oeverwal. 

 

4. Bespreken en vastleggen notulen vorige vergadering d.d. 22-03-2016 

De notulen van de vorige vergadering d.d. 22-03-2016 zijn tekstueel en inhoudelijk 

doorgenomen, goedgekeurd en daarmee definitief vastgelegd. 

 

 

 

 



5. Financiële verantwoording: 

Het financiële jaarverslag 2016 is besproken. 

De inkomsten en uitgaven zijn door de kascommissie bestaande uit dhr. en mevr. 

Wubben, doorgenomen. Als opmerking gaven zij een algemeen compliment, wel zagen 

zij minder inkomsten van de leden t.o.v. de ledenlijst. Dit heeft te maken met verhuizing , 

of overlijden van leden. (ledenlijst niet up to date). Verder is het advies om de 

kermisgelden en kosten begraafplaats af te schrijven. Kalezo geeft aan dat €1000,- van 

de kermisgelden al verrekend is in 2015. Kosten begraafplaats €306,= afschrijven in 2017. 

De kascommissie  geeft het advies aan de leden om de penningmeester decharge te 

verlenen. De leden verlenen decharge over het financieel verslag 2016. Voor de 

kascommissie 2017 hebben zich opgegeven  de heren Hendrik Jan Hordijk, Frank 

Manders en Co Hermans. 

 

6. Belangenbehartiging 

Bespreken van het jaarverslag 2016: 

-Wijk en Buurtbeheer: speelt in op de behoefte uit het dorp. De buurtschouw zal in 2017 

weer opgepakt worden. 

-Wonen:  Ambitie van de raad is ’Swifterbant te laten groeien’. Werkgroep wonen is 

opgezet ,onder leiding van de heer Ad Withaar. Dorpsbelangen zal in de klankbordgroep 

deelnemen. Wens van de leden aan Dorpsbelangen: gemeente moet de heer Ad 

Withaar, de resultaatverplichting geven. 

- Zwembad: lange termijn visie met participatie van de burgers.  Dorpsbelangen blijft 

betrokken bij de ontwikkelingen omtrent de nieuwe aanbesteding in 2018. 

-Rotondes: Vooraf aan de vergadering heeft de heer Zunnebeld de invulling van de twee 

nieuwe rotondes gepresenteerd. Dorpsbelangen betreurt het dat de provincie de 

aanbesteding al had gedaan, waardoor er geen sprake was  van samenwerking. 

Dorpsbelangen zal contact leggen met de projectleider om te kijken of er nog mogelijke 

aanpassingen gemaakt kunnen worden op het ontwerp. 

-Evenementen:  Voorzitter Klokbeker, Dennis van der Zee, vertelt volop in de organisatie 

van het Julifeest te zitten. 

4 mei comité, Francisca Wubben en Anna Zwijnenburg, vertellen dat ze de bijeenkomst  

meer van binnen naar buiten brengen. Vanuit de Hoeksteen zal er een stille tocht zijn 

naar het monument op De Greente. 

De heer Loosman vraagt waarom er geen Taptoe is en er geen “Last Post” vanaf de 

kerktoren wordt geblazen? Francisca Wubben, kan hier geen antwoord opgeven. 

Ook komt de vraag waarom er geen militairen zijn, hierbij geeft het comité aan dat de 

veteranen de voorkeur aan het bijwonen van de herdenking in Dronten geven. 

7.         Bestuurssamenstelling: 

 Douwe Kuperus ( vice voorzitter) en Ger Snel (penningmeester) zijn 3 jaar bestuurslid     

geweest en willen niet opnieuw zitting nemen voor 3 jaar. Beiden geven te kennen, het 

huidige bestuur te ondersteunen en zullen tot maximaal een half jaar bestuurslid blijven. We 

nemen dan ook nog geen officieel afscheid van de beide bestuursleden. Vanuit het bestuur 

zijn twee kandidaten voorgesteld voor het zitting nemen in het bestuur. Er hebben zich geen 

tegen kandidaten gemeld. De leden stemmen in met de benoeming van Trudi Scheepers en 

Sandra Nobel. De invulling van de functies zijn nog niet bekend. 



 

8. Toekomst Dorpsbelangen: de ambities voor 2017 staan nog open! 

Het bestuur vraagt aan de leden waar behoefte aan is? De leden willen een spreekbuis naar 

gemeente, provincie, media en naar het dorp. Een samenbindende factor! Dit zullen we 

meenemen als ambitie voor het komende jaar! Door de benoeming van Trudi Scheepers en 

Sandra Nobel heeft Dorpsbelangen  weer hoop voor de toekomst. Graag zien we een voltallig 

bestuur. Douwe Kuperus doet nogmaals een oproep voor nieuwe bestuursleden. 

 

9. Rondvraag:  

1. De IJsclub bestaat 50 jaar: is het een idee om ijsjes uit te delen op het juli feest? 

2. Een vraagstuk voor Dorpsbelangen: hoe vertegenwoordig je in 2017 Het Algemeen belang? 

 

 

10. Sluiting Algemene Ledenvergadering. 

Douwe Kuperus sluit de vergadering. 

 

De aanwezigen worden uitgenodigd voor een drankje bij de bar. 

 

 


