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Notulen Algemene Leden Vergadering 
 
Maandag 19 oktober 2020 
I.v.m. Corona is deze ledenvergadering Online (via Teams) georganiseerd. 
 
Notulist: Jannie Paarhuis - de Jager 
Dagvoorzitter: Jacob Eising 
 
Theo den Hartog heet iedereen welkom.  Stelt Jacob Eising (JE) voor als dagvoorzitter. 
Alle aanwezige gaan hiermee akkoord. 
 
Agenda vaststellen 
Punt 8 en 9 worden omgedraaid. Punt 10 wordt de presentatie van de zwembadcommissie. 
 
Mededelingen; 
Enkele afmeldingen, niet ieder vindt digitaal vergaderen prettig.  
Hopen op snel een gewone vergaderen dat deze mensen aanwezig kunnen zijn. 
Wel blij met de in totaal 37 ingelogde leden. Dit aantal verhoudt zich tot het aantal 
aanwezige leden tijdens algemene ledenvergaderingen in andere jaren (33 in 2019). 
 
Notulen vorige vergadering. Ongewijzigd vastgesteld 
 
Financieel jaarverslag Dorpsbelangen Swifterbant. Vooraf konden vragen gesteld worden. 
Deze zijn niet ontvangen. Verslag is hiermee vastgesteld 
Financieel jaarverslag Klokbeker. Ook hierop zijn geen vragen binnen gekomen en zijn 
hiermee vastgesteld.  
 
Kascontrolecommissie 
Jan Preuter en Jan Alberts hebben de controle gedaan en zijn geen bijzondere zaken tegen 
gekomen. Zij stellen de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen. De 
ledenvergadering gaat akkoord. 
 
Jan Preuter wordt bedankt voor de afgelopen 2 jaar. 
Frank Manders wordt voorgedragen samen Jan Alberts voor de controle van 2020. 
Leden zijn akkoord. 
 
T.b.v. het Activiteiten jaarverslag is een kleine wijziging ingestuurd door 4 mei commissie. 
Deze staat op de site van Dorpsbelangen. Verslag is vastgelegd 
 
De heer Ap de Boer (AdB) wil reageren op het onderdeel windmolens en deelt een 
presentatie. Deze presentatie zal AdB naar dorpsbelangen sturen zodat dit kan worden 
opgenomen in dit verslag. 
AdB deelt zijn mening over de komst van de windmolens.  
Raad van state heeft een uitspraak gedaan betreffende alle bezwaren, daarmee zijn de 
mogelijkheden om de windmolens te weren  voorbij. Het bestuur van Dorpsbelangen geeft 
aan de bezwaren te kennen maar stelt dat het inmiddels een gelopen race is. 
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Zwembadcommissie, 
David vd Schans (DvdS) geeft een mooie presentatie over de plannen en ideeën. Ook deze 
zal worden toegevoegd aam dit verslag. DvdS wordt bedankt voor de presentatie. 
De leden geven hun complimenten. Alleen de Zuiderzeezwemmers worden gemist DvdS zegt 
deze te gaan benaderen. 
 
Bestuurssamenstelling, 
Aftredend: Denise van der Boom ivm gezondheidsklachten. JE bedankt haar namens het 
bestuur voor haar inzet.  
Theo den Hartog (TdH) (Penningmeester).  
Trudi Scheepers (TS) en Sandra Nobel (SN) zijn herkiesbaar. 
Vanuit het bestuur worden Hans Stromberger (HS) en Jannie de Jager (JdJ) voorgesteld. 
Er hebben zich 2 leden aangemeld Paul Kemps (PK) en Ap de Boer (AdB) als tegenkandidaat 
met 10 handtekeningen.   
Misha Wagemans was ruim een jaar kandidaat bestuurslid, maar is hier mee gestopt ivm zijn 
studie. Hij zit wel nog steeds in de jeugdcommissie. JE gaat er van uit dat hij passend 
bedankt is door het bestuur. 
TS en SN stellen zichzelf voor en motiveren waarom zij door willen in het bestuur. 
HS en JdJ stellen zichzelf voor als nieuwe bestuursleden en motiveren waarom zij hun 
bijdrage willen leveren aan Dorpsbelangen Swifterbant. 
 
Er komt een discussie of er wel of niet online gestemd kan worden. 
De voorzitter maakt zich zorgen of er nu wel een complete stemming kan worden gedaan of 
dat dit in een volwaardige vergadering gehouden moet worden en legt dit voor aan de 
leden. 
De leden stemmen door het ‘handje’ in Teams op te steken voor het voorstel om in de 
volgende voorwaardige vergadering op de normale manier te gaan stemmen.  
De meerderheid stemt voor het voorstel van JE. 
De leden willen een termijn wanneer dit plaats kan vinden, maar dit is lastig om antwoord 
op te geven ivm corona.  
 
AdB en PK merken op het bezwaarlijk te vinden dat het zittend bestuur niet voornemens is 
om beide heren als kandidaat voor te dragen.  
De statuten bieden echter het zittend bestuur de mogelijkheid om kandidaten voor te 
stellen, maar het zittend bestuur is niet verplicht om iedereen die zich aanmeld voor te 
dragen. De onderlinge verhoudingen en mogelijkheid tot samenwerking is hier van belang.  
Het zittend bestuur geeft echter aan geen mogelijkheden te zien om met beide heren samen 
te werken in een bestuur. 
 
Een drietal leden vraagt het woord en geven aan waarom zij de kandidatuur van de heren 
AdB en PK niet ondersteunen. Sandra Cryns verwijst naar een notulen waarin opgenomen 
staat dat AdB al in 2012 wist van de windmolens door (toen nog) Nuon en het budget wat 
vrij zou komen. Karin Hordijk benoemt dat zij zowel in bestuur als vrijwilliger met  AdB heeft 
samengewerkt maar dat hij zich niet aan zijn afspraken houdt en dat er niet op hem te 
bouwen valt. Frank Manders benoemt dat PK zich tweemaal tijdens 
gemeenteraadsverkiezingen met voorkeursstemmingen in de gemeenteraad heeft laten 
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kiezen, maar dat hij zich al na een paar weken afmeldde. Verder benoemt Frank dat Paul als 
huisarts vermoedelijk te druk zal zijn om dit te combineren als bestuurslid. Enkele ander 
leden vragen zich af waarom de kandidatuur van beide heren niet wordt over genomen door 
zittend bestuur. De opmerking, hoe meer bestuursleden hoe beter, wordt benoemd. Hierop 
verklaart het zittend bestuur dat het werk van bestuurslid van Dorpsbelangen Swifterbant 
vrijwilligerswerk is. Dit betekent dat zij vrij zijn om te kiezen, maar dat zij geen 
mogelijkheden zien tot een goede samenwerking met beide heren en dit zal betekenen dat 
zij zich terugtrekken als bestuursleden mochten beide heren in het bestuur gekozen worden.  
 
Het huidig zittend bestuur krijgt, samen met de door het bestuur voorgestelde twee 
kandidaten (HS en JPdJ) het mandaat van de ledenvergadering tot aan de volgende 
ledenvergadering om op de ingeslagen weg door te gaan (zij lopen al langere periode mee 
en de samenwerking is goed). De volgende vergadering zal plaats vinden als er weer op een 
normale manier in een zaal vergaderd kan worden. 
 
JE sluit de vergadering  en wenst iedereen succes in de toekomst met de commissies en 
gesprekken voor ons mooie dorp. 
 
 
Bijlage: 
Chatverslag Teams incl. aanwezigheidslijst 
Presentatie Ap de Boer - Windbrekers 
Presentatie David vd Schans -  Zwembadcommissie 
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Bijlage 1. Chatverslag Teams incl. aanwezigheidslijst 
Vergadering gestart 19-10 19:07 
[19-10 19:10] Theo (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:11] JANNIE (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:15] Hans (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:16] Jacob Eising (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:19] Trudi (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:28] JANNIE (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 19:30] JANNIE (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:30] alberts (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:31] JANNIE (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:36] Jan Willem Peters (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:40] Jan Preuter (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:43] oosterga (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:44] oosterga (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 19:45] hjhordijk (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:45] Frank Manders neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:45] oosterga (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:46] desiree (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:46] Hendrik-Jan Hordijk (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:46] Johan Govers (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:48] Gerry Winters neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:48] marcia stienezen (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:50] Karin Hofstede (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:50] Denise (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:50] paul kemps (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:51] Berry van Dam neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:52] Cryns (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:52] Jeroen Holman (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:52] Ietje Lodders-Brokken neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:53] Karin Hofstede (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 19:53] dijkstra (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:55] Ap (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:56] Kuperus, Douwe neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:56] Karin Hofstede (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:56] Robert Kramer neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:57] Jan Griekspoor (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:57] david van der Schans (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:57] Karin Hofstede (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 19:57] Geert Kruitinga neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:59] Cryns-hop (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:59] Eddy & Astrid Vulperhorst (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 19:59] Ap (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 19:59] Ap (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
 
[19-10 20:00] Ap (Gast) 
Co kan er niet inkomen. Hij sluit wellicht bij mij aan. 
 
[19-10 20:01] karin (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
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[19-10 20:02] Ap (Gast) 
Ik zou graag tijdens de vergadering een deel presenteren dat het onderwerp duidelijk maakt. 
Daarvoor moeten jullie mij de mogelijkheid in teams bieden het scherm over te nemen. Kunnen jullie 
dat regelen 
 
[19-10 20:03] Frank Manders 
dat kan sowieso al ap, is icontje naast het telefoonhoorntje 
 
[19-10 20:04] tinus smallenbroek neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 20:05] karin (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 20:05] asaleisure20 (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
 
[19-10 20:05] Denise (Gast) 
Prima Jacob 
 
[19-10 20:14] david van der Schans (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 20:15] david van der Schans (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 20:16] Pieter Franken neemt nu deel aan de vergadering.  
 
[19-10 20:18] Ap (Gast) 
ik wil reageren 
 
[19-10 20:21] Ap (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 20:21] Ap (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
 
[19-10 20:24] marcia stienezen (Gast) 
hoe lang duurt het verhaal van ap 
 
[19-10 20:24] Frank Manders 
hoe lang heeft ap nodig dan? als het 1 minuut per slide is is het te lang 
 
[19-10 20:25] Cryns (Gast) 
Je bent toen niet komen opdagen 
 
[19-10 20:27] Frank Manders 
ik zie de slide show niet verversen 
 
[19-10 20:28] Cryns (Gast) 
Boeren horen ook bij de inwoners 
 
[19-10 20:29] Cryns (Gast) 
Wij behoren ook tot de inwoners 
 
[19-10 20:30] Cryns (Gast) 
Jij hebt hier de aanzet toen gezet met Nuon 
 
[19-10 20:33] Ap (Gast) 
Rol is niet faciliteren, maar belangenbegarigen. Gezondheid is een groot belang 
 
[19-10 20:34] Ap (Gast) 
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Dat ontken ik niet 
 
[19-10 20:35] tinus smallenbroek (Gast) 
Is het mogelijk de spreker centraal inbeeld te zetten? 
 
[19-10 20:35] Ap (Gast) 
Dat was ARGOS warschijnlijk 
 
[19-10 20:40] Ap (Gast) 
Ik krijge een beschuldiginge en dan is het netjes als ik me kan verdedigen 
 
[19-10 20:42] Frank Manders 
ap wacht even op je beurt, er is al aangegeven dat je spreektijd krijgt 
 
[19-10 20:44] Gerry Winters 
Jammer dat Dorpsbelangen niet duidelijk opkomt voor de gezondheid van de dorpsbewoners. 
 
[19-10 20:52] Hendrik-Jan Hordijk neemt nu deel aan de vergadering.  
 
[19-10 20:52] marcia stienezen (Gast) 
Zwemclub de Zuiderzeezwemmers ontbreekt!!! 
 
[19-10 20:53] M.Musters (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
 
[19-10 20:54] Frank Manders 
mooi overzicht zo 
 
[19-10 20:54] Ap (Gast) 
Complimenten voor de aanpak en rol van de zwembadcommisie. TOP 
 
[19-10 20:55] Eddy & Astrid Vulperhorst (Gast) 
Complimenten!!! 
 
[19-10 21:04] asaleisure20 (Gast) 
voorzitter, herkiezing zittende bestuursleden los van de nieuwe kandidaten 
 
[19-10 21:08] Ap (Gast) 
Dat hoeft niet. er mogen 7 bestuursleden in DBS 
 
[19-10 21:08] marcia stienezen (Gast) 
Er kunnen toch meer leden in het bestuur???? 
 
[19-10 21:08] tinus smallenbroek (Gast) 
Het bestuur mag 5 of 7 of 9 of ... leden hebben. Dus uitbreiden? 
 
[19-10 21:09] asaleisure20 (Gast) 
Ap, lees hoe een vergadering normaal verloopt. 
 
[19-10 21:09] tinus smallenbroek (Gast) 
Tijd is relatief. Onderling afspraken maken 
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[19-10 21:10] tinus smallenbroek (Gast) 
Maak het bestuur zo groot mogelijk 
 
[19-10 21:15] marcia stienezen (Gast) 
Ik luister met verbazing. Wat ik als lid van dorpsbelangen zie is dat het bestuur steeds leden tekort 
heeft. Nu zijn er meerdere aanmeldingen en dan worden mensen weggestuurd? 
 
[19-10 21:17] Pieter Franken (Gast) 
Het moet wel werkbaar blijven  
 
[19-10 21:20] tinus smallenbroek (Gast) 
Iedereen moet welkom zijn. Belangrijk is de norm: gedraag je, luister, deel, werk samen 
 
[19-10 21:21] tinus smallenbroek (Gast) 
Vraag ieder bestuurslid commitment. En wel: draag bij aan gezamenlijkheid 
 
[19-10 21:22] Ap (Gast) 
De vraag werd ook aan mij gesteld. Graag mogelijkheid te reageren 
 
[19-10 21:26] Frank Manders 
ap wil nog 
 
[19-10 21:31] Pieter Franken (Gast) 
Samenwerken is een must voor dorpmsbelangen, snap je de zoķrg niet dat je van DBS winbrekers 2.0 
van wil maken met Paul 
 
[19-10 21:38] Ap (Gast) 
Mag ik een voorstel doen? 
 
[19-10 21:38] tinus smallenbroek (Gast) 
Heel goed Jacob 
 
[19-10 21:39] marcia stienezen (Gast) 
Prima voorstel Jacob 
 
[19-10 21:39] JANNIE (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
 
[19-10 21:40] Cryns (Gast) 
Goed voorstel Jacob 
 
[19-10 21:40] tinus smallenbroek (Gast) 
Onder de tijdelijke wet covid19 kunnen we nu niet besluiten 
 
[19-10 21:40] Pieter Franken (Gast) 
Niet nu stemmen  
 
[19-10 21:40] asaleisure20 (Gast) 
Ap de Boer  
 
[19-10 21:41] Frank Manders 
ik zou het ook even zo laten en anders wellicht via een schriftelijke oproep leden te laten stemmen 
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[19-10 21:41] asaleisure20 (Gast) 
Ap de Boer je hebt het weer voor elkaar, Ad Streng. 
 
[19-10 21:41] Kuperus, Douwe 
goed voorstel Jacob, eerst huidige bestuur in overleg en eens in gesprek met de nieuwe kandidaten. 
 
[19-10 21:42] Pieter Franken heeft het gesprek verlaten.  
 
[19-10 21:42] Ap (Gast) 
2 vanaf hier. 
 
[19-10 21:43] Pieter Franken neemt nu deel aan de vergadering.  
 
[19-10 21:44] Frank Manders 
het kan ook schriftelijk,.. stemmen 
 
[19-10 21:45] Pieter Franken neemt nu deel aan de vergadering.  
 
[19-10 21:51] Ap (Gast) 
Bij schriftelijk stemmen is de vraagstelling essentieel. Dat is een moeilijke kwestie. 
 
[19-10 21:52] Frank Manders 
nee hoor, kandidatenlijst opgeven en voor of tegen toetreden tot bestuur 
 
[19-10 21:52] Ap (Gast) 
komt gord 
 
[19-10 21:52] tinus smallenbroek (Gast) 
Is het bestuur wel bereid om met elkaar en met de kandidaten te spreken? 
 
[19-10 21:54] asaleisure20 (Gast) 
Voorzitter u creert een hoop ellende,Ad Streng. 
 
[19-10 21:55] tinus smallenbroek (Gast) 
Goede voorzitter. Dank je wel! 
 
[19-10 21:55] asaleisure20 (Gast) 
Voorzitter u hebt chaos gecreerd, als ik bestuurder was vertrok ik. ad streng. 
 
[19-10 21:56] Ap (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 21:56] oosterga (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
 
[19-10 21:56] Frank Manders 
bedank Jacob 
[19-10 21:56] Robert Kramer heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 21:56] Jan Willem Peters (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 21:56] Jan Griekspoor (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 21:56] Johan Govers (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 21:56] Berry van Dam heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 21:56] david van der Schans (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
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[19-10 21:56] Cryns-hop (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 21:56] paul kemps (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
 
[19-10 21:56] Denise (Gast) 
Bedankt Jacob 
 
[19-10 21:56] desiree (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 21:56] marcia stienezen (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 21:56] Pieter Franken heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 21:56] Eddy & Astrid Vulperhorst (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 21:56] dijkstra (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 21:57] tinus smallenbroek heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 21:57] Cryns (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 21:57] Jan Preuter (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
 
[19-10 21:57] Geert Kruitinga (Gast)  
Bedankt Jacob 
 
[19-10 21:57] Jeroen Holman (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 21:57] Gerry Winters heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 21:58] Geert Kruitinga heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 21:58] Theo (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 21:58] M.Musters (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 21:59] Denise (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 21:59] Jacob Eising (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 22:02] Theo (Gast) neemt nu deel aan de vergadering.  
[19-10 22:04] Trudi (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 22:04] Hans (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
[19-10 22:04] Theo (Gast) heeft het gesprek verlaten.  
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Bijlage 2. Presentatie Ap de Boer - Windbrekers 
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Bijlage 3. Presentatie David vd Schans -  Zwembadcommissie 

Nieuwe impuls voor 
“de Abelen”

 
 

 2014 gemeentelijke zwembadvisie 

“met het oog op de leefbaarheid in de kleine kernen, moeten zwembaden open blijven”

 2018 Biddinghuizen  plan voor zwembad “de Alk”

 2019 Gemeenteraad akkoord, Swifterbant moet plan maken.

 2019 DBSwifterbant benoemt een Werkgroep

 Opdracht: maak een plan voor “de Abelen”, richten op meer 
gebruikers en grotere participatie dorp.

Werkgroep “Zwembad de Abelen”

 
 
 
 
  



 
 

Zuidsingel 61A, 8255 CE  Swifterbant 
www.dorpsbelangenswifterbant.nl 

 

12 

 
 

 Banenzwemmers

 Omni Swift

 Camping

 Klokbeker

 Dorpsbelangen

 BSC-JOGG

 Zwaan buitensport

 Chakti

Belanghebbende organisaties

 Volleybal

 Handbal

 BUDO Ryu kenshin JUDO

 De Golfslag

 De Branding

 De Duykeldam

 Optisport

 De buren van de Abelen

 Kinderopvang de Kiekenren
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Zwembad en (andere) buitenrecreatie

 


