Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum: 12 maart 2019
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Kerkcentrum De Hoeksteen
Dagvoorzitter: Trudi Scheepers
Aanwezig: Trudi Scheepers, Sandra Nobel, Theo den Hartog, Denise van der Boom

1. Opening
Trudi opent om 20:00 de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen agenda
Geen toegevoegde punten.
3. Mededelingen
Er hebben vier mensen zich afgemeld, verder zijn er geen mededelingen.
4. Notulen vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de najaarsvergadering, daarmee is
deze definitief vastgesteld.
5. Financieel jaarverslag
a. Financieel jaarverslag DBS
Theo gaat de balans bij langs. Hij legt de inhoud van alle balansposten uit. Er
is ooit een bedrag door DBS toegekend aan een stichting t.b.v. de
begraafplaats. Dit bedrag is geboekt onder overige vorderingen, maar dient
nader uitgezocht te worden.
Als tweede komt de resultatenrekening aan de beurt. De donaties bestaan uit
de winkeliersvereniging en de Rabobank. Subsidies zijn afkomstig van de
gemeente.
Er komt een vraag of de bloembakken € 3.000 gekost hebben. Dit betreft
echter een reservering van €1.500 voor aanschaf en € 1.500 voor onderhoud.
Deze reserveringen drukken het vermogen van de vereniging en kunnen,
indien niet opgebruikt, doorgeschoven worden naar een volgend boekjaar.
Er komt een tweede vraag of er een bijlage bij het financieel verslag komt
waar de kosten van de vereniging exact aan uitgegeven zijn. Volgens Theo is
dat te herleiden uit het financieel verslag.
De vraag is waar de post dubieuze debiteuren uit bestaat. Aldus Theo bestaat
dat uit kermisgelden. De vergadering vraagt waarom dat geld nooit is
ontvangen. Dat is wel geprobeerd, maar tevergeefs. Na een aantal jaar
verjaart dat en moet het afgeboekt worden.
Nog een vraag: hoe er afgeschreven kan worden op niet geïnde contributie.
Theo legt uit dat het bedrag van de contributie volledig uitgekeerd wordt, pas
later komen de niet geïncasseerde bedragen, die apart geboekt worden.
De vereniging heeft een positief resultaat behaald.
In de toelichting legt Theo uit waar de diverse posten vandaan komen.
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Er is geen contant kasgeld meer in bezit van de vereniging.
De kascontrolecommissie heeft de kas gecontroleerd en goedgekeurd.
DBS heeft bijgedragen aan de kosten voor de evenementenorganisatie door
de Klokbeker. Deze zal hun eigen verslag later nog presenteren. Door het
afgelasten van de kerstmarkt en de veranderende organisatie van de
Lichtjestoer is er minder bijgedragen aan de Klokbeker dan begroot.
De niet-gehonoreerde rekening van de Klokbeker is uiteindelijk door eigen
middelen van de Klokbeker betaald, en niet door DBS.
De vraag uit de vergadering is hoe de Klokbeker en DBS zich nu tot elkaar
verhouden. Sandra legt uit dat DBS de vereniging is, de Klokbeker hangt daar
als stichting onder en draagt verantwoording af aan DBS. De Klokbeker gaat
straks zelf hun verslag presenteren.
Er is een aparte evenementenstichting om de gelden goed te verdelen,
alsmede de werkdruk. Statutair gezien geeft DBS de opdracht aan De
Klokbeker en bepaalt de financiële kaders. De Klokbeker dient dus te allen
tijde verantwoording af te leggen aan DBS.
b. Kascontrolecommissie DBS
Ad Streng heeft samen met Jan Preuter de kascontrolecommissie gedaan over
de boekhouding van 2018. Die is uitgevoerd op 12-2-2019.
Alle bonnen en rekeningen waren aanwezig en de boekhouding was op orde,
aldus de kascontrolecommissie.
Er zijn echter wel een aantal aanbevelingen:
- Een raad van toezicht op het stichtingsbestuur van de Klokbeker ten
behoeve van de geldverstrekkers.
- Het meeste geld van DBS gaat richting de Klokbeker voor de organisatie van
de evenementen. Er is daardoor echter geen inzage in de uitgaven die gedaan
zijn.
- De Klokbeker heeft ook inkomsten die kosten zouden kunnen dekken die nu
gedragen worden door DBS.
- De vereniging kan aan de hand van het verslag niet beoordelen of gelden
juist besteed worden. De Klokbeker dient dus tijdens de jaarvergadering ook
hun financieel verslag toe te lichten. Er dient ook een kascontrolecommissie
plaats te vinden bij de penningmeester van de Klokbeker.
- Er dient een reglement opgesteld te worden voor de kascontrole. Er is geen
reden voor achterdocht, maar het zal bijdragen aan transparantie en een
gezondere vereniging.
De ledenvergadering geeft decharge aan het bestuur.
Het bestuur reageert positief op de aanbevelingen van de
kascontrolecommissie.
Een lid vraagt zich af of er een aparte evenementenstichting moet blijven
bestaan. Andere leden zijn het er echter over eens dat dit een veel handigere
constructie is.
De vraag is of Jan Alberts (nu reserve voor de kascontrole en afwezig) als
kascontrolecommissie wil optreden, Jan Preuter is de tweede Frank Manders
is reserve kascommissielid.
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Het bestuur bedankt de kascontrolecommissie.
Theo vertelt dat de HolleBolleBox failliet is. DBS had een sponsordeal met het
bedrijf om spullen op te slaan. De nieuwe eigenaar wil de sponsordeal niet
voortzetten. DBS zou het volledige bedrag moeten betalen, ca. € 1.200 per
jaar, gebaseerd op 10m2. Dit wordt voorgelegd aan de vergadering.
Als een lid ruimte ter beschikking heeft, is dat ook van harte welkom. In de
tussentijd gaat DBS met de nieuwe eigenaar in gesprek en kijken of het
contract ook voor drie maanden aangegaan kan worden, in afwachting van
een andere (goedkopere) oplossing.
c. Financieel jaarverslag De Klokbeker
Dennis van der Zee, voorzitter van Stichting De Klokbeker licht het financieel
verslag van de Klokbeker toe. Ook de secretaris, Marian Huizing is aanwezig.
Hans de Lange en Berrie Huizing zijn afwezig. Marian de Munnik doet de PR,
Adrie Winters helpt met de techniek.
De samenwerking tussen de Klokbeker en DBS verloopt goed. Ook met
andere partijen verloopt de samenwerking goed, waardoor de krachten
gebundeld kunnen worden.
Er zijn geen sponsoren momenteel, wel is er een donatie geweest van
Stichting De Oeverloper. Voor 2019 wordt er weer naar sponsoren gezocht,
met succes.
De Klokbeker wil de samenwerking met DBS verder uitbreiden en zal daarom
periodiek overleg plegen met DBS. Het doel is mooie evenementen te kunnen
blijven organiseren voor het dorp.
Dennis ligt het financieel verslag toe, waarbij hij begint met de inkomsten,
afkomstig van DBS, de winkeliersvereniging en een sponsor.
Er zijn opbrengsten uit de activiteiten geweest, met name van het julifeest.
De kosten volgen, waaruit blijkt dat de stichting geen winst maakt, maar wel
tracht een kleine financiële buffer op te bouwen voor tegenslagen, dan wel
uitbreiding van evenementen.
De verzekeringskosten zijn aan de hoge kant, maar daar wordt naar gekeken
of dat wellicht voordeliger kan.
Het resultaat van de stichting is van 2018 is negatief. Door een positief tegoed
van een voorgaand jaar is de positie van de stichting nog wel gezond.
Vervolgens wordt de balans van de Klokbeker toegelicht, waarbij aangegeven
wordt dat de activa in bezit is van DBS.
Er is al een reservering voor het julifeest van 2019.
In de toelichting worden de grondslagen voor het financieel verslag uitgelegd.
Voor vragen is de Klokbeker bereikbaar.
De voorzitter bedankt de Klokbeker voor hun verslaglegging.
6. Bestuurssamenstelling
Het bestuur van DBS bestaat momenteel uit vier leden. Drie leden hebben sinds de
najaarsvergadering van oktober 2018 hun functie neergelegd wegens uiteenlopende
privé redenen. Het bestuur zoekt daarom nog versterking van het bestuursleden.
De voorzitter bedankt de drie bestuursleden die hun functie bij deze officieel
neergelegd.
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7. Overig jaarverslag
Er zijn gesprekken geweest met de winkeliersvereniging over de vitaliteit en de
voorzieningen in het dorp. Zo zijn de puien van de leegstaande panden bestickerd om
het aantrekkelijker te maken.
DBS blijft betrokken bij de ontwikkelingen omtrent het buitenbad. Afgelopen jaar
was erg positief voor het zwembad vanwege het mooie weer. Een lid vraagt of er ook
weer zwemlessen gegeven gaat worden in het dorp en vraagt of DBS zich daar hard
voor wil maken. Optisport meent echter dat er nog niet voldoende kinderen zijn die
hier zwemles willen nemen, maar Optisport zou het wel willen.
Er is veel gebeurt op het vlak van de windmolens. Er is in het voorjaar een petitie
gestart om de molens uit het bos te krijgen. In het najaar is er een enquête geweest
met de vraag of DBS ermee verder moet gaan. DBS benadrukt het belang van de
mening van de inwoners.
DBS is betrokken bij de start van een wijkteam, een initiatief wat al bestaat in
Dronten en Biddinghuizen. Daar zijn diverse partijen bij betrokken, waaronder
wijkwerkers, de wijkagent, de gemeente en OFW. DBS is ook betrokken bij het
wijkteam, wat verder nog opgezet moet worden. Het doel is zaken die spelen in het
dorp, sneller te kunnen signaleren en adequaat op te kunnen pakken, indien nodig.
Door het wijkteam zijn de onderlingen lijnen tussen de partijen kort.
In 2018 is DBS gestart met het initiatief FitLint. Een project gesubsidieerd uit het
Fonds Leefbaarheid. Het FitLint bestaat uit acht buiten-fitnessapparaten, die moeten
bijdragen aan verbinding tussen de verschillende samenlevingsgroepen in het dorp.
De apparaten worden in een ‘lintopstelling’ door het dorp.
Het initiatief is goedgekeurd door de provincie en zal in 2019 uitgevoerd worden.
Het bestuur had gehoopt al wat meer te kunnen vertellen over het MFC. Echter, er is
nog geen informatie binnengekomen van de gemeente over de stand van zaken. De
aanbesteding voor de aannemer loopt op dit moment.
Er komt een vraag over de stand van zaken omtrent de woningbouw SwifterbantZuid. Dat is in de raad wel besproken, maar er is nog geen verdere informatie over
bekend gemaakt.
Een tweede vraag hoe het staat met de grond die ooit gekocht is door de gemeente
aan de Rivierduinweg. Maar ook daar is niets over bekend.
Een derde vraag waarom er niet op de Spelwijk gebouwd gaat worden. Het zijn
locaties die besproken zijn, maar de raad heeft anders beslist.
8. Windmolens
Er is in het jaarverslag al bijgepraat over de windmolens. Het blijft een actueel
onderwerp voor het dorp en het is nog geen afgerond onderwerp. Het bestuur vindt
het belangrijk om contact hierover te houden met de inwoners, de mening van
inwoners in te winnen.
Er was vorig jaar een discussie over een aantal molens die te dicht bij het dorp
zouden komen. Een lid vraagt waarom dat zo gepland is, terwijl de polder groot
genoeg is. Een andere inwoner vraagt zich hardop af of boeren wel dichtbij
windmolens willen wonen. Of inwoners van de bebouwde kom zich dat wel afvragen.
Ook boeren hebben geen invloed op de locaties van de molens. In het regioplan zijn
de lijnen opgesteld, dat is niet gebeurt door boeren.
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DBS is als appellant op gesprek geweest bij Windplan Blauw, om de argumenten van
het beroep toe te lichten. Het is niet bekend in hoeverre daar iets mee gebeurt.
Een lid geeft aan dat hij denkt dat het dorp gematigd positief is en dat er veel meer
overlegd had moeten worden, om de kampen dichter bij elkaar te brengen. De
handtekeningen waren anoniem en niet allen afkomstig uit Swifterbant. Een ander
geeft aan dat ze wel degelijk allemaal uit het dorp komen. Het bestuur geeft aan dat
de handtekeningen ontdubbelt zijn geweest en de herkomst ervan is beoordeeld.
De inwoner geeft ook aan dat slechts 10% gereageerd heeft.
Het bestuur geeft aan dat de mening van inwoners gewaardeerd wordt en ook echt
benodigd is. Hierbij is punt 9 van de agenda ook behandeld.
Een lid vraagt of ze ook financieel kunnen participeren in Windplan Blauw. Het
bestuur geeft aan dat dat pas ter sprake moet komen als het onderwerp locaties is
afgerond. Iemand anders geeft aan dat dat al een hele tijd kan.
Een ander geeft de toelichting dat inwoners wel degelijk kunnen participeren. De
gemeente heeft echter aangegeven dat mensen dat pas moeten kunnen als het plan
definitief is, om zodoende geen financieel verlies te lijden. Hij geeft aan dat er al
vijftig mensen uit het dorp lid geworden zijn van Windplan Blauw om daar ook over
mee te praten.
9. Informatie van en naar inwoners
Dit punt is al behandeld in punt 8, waarbij benadrukt is dat de mening van inwoners
belangrijk is en DBS ook in 2019 haar best blijft doen om leden en inwoners actief te
betrekken bij actuele zaken.
10. Rondvraag
Een lid geeft aan dat het bestuur van DBS goed werk verricht, tezamen met
vrijwilligers maar geeft een extra compliment aan het bestuur van de Klokbeker.
Er zijn verder geen vragen.
11. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.
Namens de gemeente geeft mevrouw Lieftink een toelichting over LED-verlichting in
de openbare ruimte.
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