
 

Alg. vereniging Dorpsbelangen Swifterbant 
Jaarverslag 2020  

  
Het jaar 2020 is natuurlijk een jaar geweest als geen ander. Nadat ook het coronavi-
rus in Nederland zich liet kennen, zijn alle evenementen geannuleerd. Was er eerst 
nog de hoop dat er na de zomervakantie weer evenementen mogelijk zouden zijn, 
toen de tweede golf zich aandiende hebben Dorpsbelangen Swifterbant en De Klok-
beker ook dat idee moeten laten varen.   
  
Op het gebied van belangenbehartiging zijn een aantal projecten gelukkig wel door-
gegaan. Bijeenkomsten en vergaderingen zijn vrijwel allemaal digitaal gedaan, en 
ook enquêtes over zaken als Swifterbant Zuid zijn via internet gedaan.   
  
Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant (DBS) en de samenstelling hiervan is al-
tijd in beweging. In 2020 heeft het zittend bestuur tijdens de ALV een aantal, vooraf 
aangekondigde, voordrachten gedaan voor nieuwe bestuursleden. Deze le-
den draaide al een periode mee en het belang, wat ook in het vorige jaarverslag is 
omschreven, van een goede onderlinge samenwerking en verstandshouding is aan 
de ALV van 2020 voorgelegd. Naast deze door het bestuur voorgedragen leden, 
heeft een groep van steeds 11 leden een voordracht gedaan voor twee kandidaten. 
Zoals omschreven in de statuten, is deze voordracht aan het begin van de vergade-
ring gemeld aan de ALV.  
Door de bijzondere situatie, dat ook de ALV 2020 dit jaar online plaats heeft moeten 
vinden, is het in deze ALV niet tot stemming gekomen. De ALV heeft met meerder-
heid van stemmen het zittend bestuur, samen met de twee kandidaten die gedu-
rende langere tijd meedraaiden in het bestuur, het mandaat gegeven om verder te 
gaan op de ingeslagen weg.   
      
Werving van vrijwilligers voor deeltaken is ook in 2020 een aandachtspunt geble-
ven. DBS is dan ook erg blij met de nieuwste commissies, opgericht in 2020; com-
missie Duurzaamheid en de commissie Verkeer en Veiligheid.  
  
Het bestuur van DBS heeft zich begin 2018 tot doel gesteld om als gesprekspartner 
richting gemeente weer ‘voor aan in het proces’ te komen. Daar zijn in 2019 goede 
resultaten in geboekt en hier is in 2020 verder aan gewerkt. Ook al konden gemeen-
teraadsvergaderingen e.d. niet bezocht worden, is er toch niet stil gezeten. Door 
dorpswandelingen met raadsleden te maken en digitaal aandacht te vragen voor ver-
schillende onderwerpen, is Swifterbant geregeld op een positieve manier onder de 
aandacht gebracht.    
Door corona is het bestuurlijk overleg met wethouder Korting een aantal maal komen 
te vervallen. Ook dit is in het tweede deel van het jaar uiteindelijk digitaal opgepakt.   
  
Voor en tijdens de ALV van 2020 bleek uit gesprekken dat leden graag op meerdere 
en verschillende manieren geïnformeerd willen worden door DBS. De berichtgevin-
gen gingen tot nu toe via de papieren krant, digitale krant, de website en facebookpa-
gina van DBS. In 2020 is daarom gestart met een nieuwsbrief via mail. De nieuws-
brief wordt gebruikt om op te roepen voor een ledenvergadering, om de inning van 



 

de contributie aan te kondigen en aan te geven wanneer diverse thema-avonden van 
DBS plaats zullen vinden. Verder worden via de nieuwsbrief onderwerpen van en 
over het dorp gedeeld waarbij DBS een rol heeft gespeeld.    
  
4 mei Comité Swifterbant   
In januari 2020 zijn we vol nieuwe energie de voorbereidingen gestart voor het pro-
gramma van 4 mei 2020. Doel was het thema van dit jaar ‘75 jaar bevrijding’ te verta-
len naar een extra avondprogramma op 4 mei. Natuurlijk voorafgegaan met de jaar-
lijkse dodenherdenking op de Greente. Er is contact gelegd met het Nationale 4 mei 
en 5 mei Comité om de landelijke activiteiten zichtbaar te krijgen in ons dorp. Contac-
ten met Amor Musea, de ambtenaren van de Gemeente Dronten en de medewerkers 
van de bibliotheek waren al gelegd. Ook was de spreker van de avond van 4 mei al 
besproken. En toen kwam alles door de opgelegde Coronamaatregelen in een ander 
daglicht te staan.   
 

Opnieuw kwam er nauw overleg met de gemeente Dronten over de mogelijkheden 
die over bleven. Niemand werd toegelaten om 20.00 uur bij het monument op de 
Greente. We hebben een livestream georganiseerd om de herdenking van 4 mei en 
de kranslegging, door de wethouder Ton van Amerongen en zijn vrouw, uit te zenden 
voor iedereen. Na de twee minuten stilte hebben van Amor Musea op verschillende 
plaatsen in het dorp de Taptoe gespeeld. Mensen mochten voor hun eigen deur de 
twee coupletten het Wilhelmus zingen.  
 
Overdag is door het Nationale Comité 4 en 5 mei een virtuele bloemlegging georga-
niseerd. Met een donatie, door een tikkie, kon iedereen bloemen laten leggen bij een 
monument. Het monument van Swifterbant is zo snel mogelijk door ons aangemeld 
voor plaatsing van de bloemen. Dat leverde voor Swifterbant drieduizend tulpen op. 
Een prachtig gebaar.  
 
Voor Francisca Wubben was 2020 het einde van 16 jaar inzet voor het 4 mei Comité. 
Ook haar man IJsbrand is gestopt als vlaggenist. Tevens heeft hij al die jaren Fran-
cisca bijgestaan met hand en spandiensten. Ze zijn bedankt voor hun werkzaamhe-
den.   
 
Aangezien het comité al was uitgebreid met Marcia Stienezen en Karin Hofstede 
gaan zij in de toekomst door met het organiseren van 4 mei activiteiten voor Swifter-
bant.  De nieuwe vlaggenist is Tinus Smallenbroek.  
 
Er is een eigen emailadres gekomen: 4mei@dorpsbelangenswifterbant.nl  
  
Zwembad de Abelen  
De gemeente Dronten heeft DBS gevraagd een plan te schrijven voor de toekomst 
van het buitenbad. De werkgroep Zwembad de Abelen heeft in 2020 veel werk verzet 
en met veel mensen, belanghebbende organisaties en groepen gesproken over de 
toekomst van het buiten zwembad van Swifterbant. Uit deze gesprekken bleek onder 
anderen dat er behoefte is om aan een terrein waar niet alleen kan worden gezwom-
men in de zomer, maar wat gedurende het hele jaar uitnodigt op allerlei manier actief 
te recreëren. In 2021 heeft de werkgroep die project afgerond.  
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Commissie Jeugd   
Begin 2020 is door een aantal jongeren de wens geuit om een jongeren ontmoetings-
plek (JOP) in Swifterbant te realiseren. Om te onderzoeken welke mogelijkheden er 
zijn is een commissie jeugd met zowel jongeren als volwassenen opgericht om de 
wensen in kaart te brengen. 
In februari is er bij de brandweerkazerne een barbecue georganiseerd waarbij zowel 
de burgemeester als de wethouder zijn uitgenodigd. Een aantal jongeren heeft toen 
hun plannen kenbaar gemaakt en te toetsen of een jongeren ontmoetingsplek haal-
baar zou zijn. 
De burgemeester heeft aangegeven hierin te willen meegaan mits er aan een aantal 
voorwaarden, zoals opzet plan, begroting, sponsors zoeken, e.d. zou worden vol-
daan. Tevens heeft de burgemeester een budget toegezegd mits er aan de gestelde 
voorwaarden werd voldaan. 
 
Om tot een weloverwogen plan te komen is er met volwassenen en jongeren overleg 
geweest met Dorpsbelangen Biddinghuizen betreffende de opzet van hun JOP. 
Verder zijn er vanuit de jeugd diverse ideeën ingebracht. Ook is er contact geweest 
met de wijkagent en de jongerenwerker. In de loop van het jaar zijn er diverse brain-
stormsessies, zowel fysiek als via teams, geweest. 
 
Vervolgens is in Dronten een gesprek geweest met een gemeenteambtenaar en de 
jongerenwerker waarbij samen met de jeugdcommissie de plannen voor de JOP zijn 
doorgenomen. 
Tijdens dit gesprek is een budget vastgesteld dat door de gemeente beschikbaar 
wordt gesteld. 
Concluderend kunnen we stellen dat ondanks corona toch het nodige is gebeurd om 
tot de realisatie van een JOP te komen. Doelstelling voor 2021 is om de JOP te reali-
seren en in te richten. 
 

Actieplannen Winkelgebied   
In 2019 is gestart met het ontwikkelen van actieplannen voor het winkelgebied.  
In de laatste maanden van dit jaar is de gemeente in gesprek gegaan met winkeliers, 
DBS  en diverse bewoners en belanghebbenden. Hier komen wij in het jaarverslag 
over 2020 op terug.  
  
Woningbouwlocatie Zuid  
In 2018 heeft de gemeenteraad van Dronten ingestemd met Swifterbant-zuid als ont-
wikkellocatie voor woningbouw in Swifterbant. En is er eind 2019 gestart met 
de planontwikkeling voor dit gebied. DBS heeft in 2020 samen met een groep bewo-
ners en belanghebbende meegedacht over de ruimtelijke hoofdstructuur, wat geleid 
heeft tot drie ruimtelijke modellen, zogenoemde “denkrichtingen”.  Deze zijn aan de 
gemeenteraad voorgelegd, en heeft de gemeenteraad de wens uitgesproken dat er 
snel gestart zou gaan worden met de bouw van de woonwijk. Helaas heeft dit nog 
niet geleid tot een daadwerkelijke realisatie. Daarover in het jaarverslag over 2021 
meer. 



 

  
Wijk en Buurtbeheer 
Vanwege corona zijn de maandelijkse overleggen niet doorgegaan. 
Wel is er tweemaal een wijkteam overleg via Teams geweest om de eventuele mo-
gelijkheden voor dit jaar te bespreken. 
 
 
Ontwikkelingen Windmolens   
Gedurende het jaar 2020 is het bestuur van DBS in gesprek gebleven met Windplan-
blauw (WPB) en SwifterWinT. Daarin is het voorkomen van overlast voor de bewo-
ners van Swifterbant een van de agendapunten gebleven, maar er is ook richting toe-
komst gekeken. Het GebiedsGebonden Budget, wat vrijkomt als de windmolens 
energie gaan leveren, is een belangrijk onderwerp voor Swifterbant. Jaarlijks komt er 
bedrag beschikbaar, ter bevordering van de leefbaarheid in het dorp. Er zijn gesprek-
ken gevoerd met de Kwartiermaker van de gemeente Dronten en de commissie 
Duurzaamheid. Daarnaast is gesproken over het dorpsfonds wat ter beschikking ge-
steld wordt, naast de GebiedsGebonden Budget.  
 
Verder zijn er door het bestuur van DBS diverse pogingen ondernomen om ook met 
de actiegroep Windbrekers om tafel te gaan, maar dit heeft niet tot een gesprek mo-
gen leiden. Wel is de samenwerking met de gemeente Dronten, Windbrekers, Dorps-
belangen Swifterbant en Windplanblauw aangegaan om gezamenlijk een krant uit te 
brengen met meer informatie over het traject richting realisatie van de windmolens.   
  
MFC  
In 2020 heeft DBS een aantal maal aandacht gevraagd voor het MFC, bij het college 
van de gemeente Dronten. De realisatiedatum is een aantal maal opgeschoven. DBS 
heeft een aantal gesprekken gevoerd met o.a. de wethouder en benadrukt hoe be-
langrijk het is om de bewoners van Swifterbant hiervan steeds op de hoogte te hou-
den.  
Daarnaast heeft DBS-bijeenkomsten bijgewoond, die georganiseerd werd door OFW, 
waarin de plannen gepresenteerd werden en de aan de gebruikers is gevraagd om 
ideeën en wensen in te brengen. 
   
Dorpsvisie  
In november 2019 heeft de gemeenteraad van Dronten een motie aangeno-
men waarin; het college ‘wordt verzocht om samen met Dorpsbelangen Swifterbant 
een startnotitie voor te bereiden met daarin opgenomen het participatieproces, 
een stakeholdersanalyse en een financiële onderbouwing om tot een dorpsvisie te 
komen voor Swifterbant. En vervolgens deze startnotitie ter besluitvorming voor te 
leggen aan de raad voor de kadernota 2021’.   
Het bestuur van DBS heeft deze opdracht uiteraard aangenomen.   
In 2020 is samen met de kerngroep ‘Ons Swifterbant’ een traject doorlopen, met als 
uitkomst een omschrijving van het participatieproces, aan de hand waarvan de visie 
gemaakt kan gaan worden. In december 2020 is deze notitie aangeboden aan het 
college van Dronten.  
 



 

In het jaarverslag 2021 zal ingegaan worden op de uiteindelijk gerealiseerde Dorpsvi-
sie welke op 2 september 2021 ter vaststelling is aangeboden aan de raad.   
  
Commissie Verkeer en Veiligheid   
Vanaf 2019 verdwenen er steeds vaker paaltjes tussen rijbaan en stoep langs De 
Poort ter hoogte van De Hoeksteen te Swifterbant. 
Deze paaltjes dienden voor de veiligheid van voetgangers, zodat gemotoriseerd 
verkeer niet op de stoep kon parkeren. Deze paaltjes zijn ooit geplaatst met een 
uitneembare constructie welke toch enigszins kwetsbaar bleken te zijn. Door de 
afwezigheid van deze paaltjes zijn er meermaals bijna ongelukjes ontstaan. Ik heb in 
samenwerking met Gert-Jan Hakkers beleidsmedewerker verkeer en vervoer van de 
gemeente Dronten een onderzoek gedaan omtrent de situatie en is gebleken dat er 
inmiddels 11 paaltjes ontbraken. Wij hebben hieraan prioriteit hoog gegeven met het 
streven dat de realisatie in mei/juni 2021 tot stand zou komen. 
 
Na diverse meldingen van bewoners aan Het Blazoen en de Heraldiek betreffende te 
hard rijdend gemotoriseerd verkeer hebben wij sloten om in april 2021 d.m.v. 
telslangen metingen te gaan verrichten. Het gaat hier om een 30 km zone waar 
dorpshuis De Steiger, Dagcentrum Coloriet en basisschool De Branding aan gelegen 
zijn. 
 
Zwaar vrachtverkeer door Swifterbant. 
Het is door diverse dorpsbewoners opgevallen dat er regelmatig zwaar vrachtverkeer 
(trekker met trailer) onnodig door het dorp rijdt. Het gaat hier niet over bevoorrading 
van de supermarkten en overige winkels. Het onnodig vrachtverkeer komt via De 
Poort het dorp binnen om vervolgens via het winkelgebied, de Zuidsingel, de 
Heraldiek en Het Blazoen naar de Industrieweg “Industrieterrein Spelwijk” te rijden 
om te laden of te lossen. De gemeente Dronten zal met firma HERE (leverancier 
kaartmaterialen navigatiesystemen) in overleg gaan om de routes nogmaals in kaart 
te brengen. 
  



 

Financieel jaarverslag 2020 

1. Korte toelichting 

Bestuurssamenstelling 
 

De laatste jaren is, het aantal bestuursleden van Dorpsbelangen Swifterbant stabiel gebleven op vijf 

bestuursleden.   

Het werken met portefeuillehouders in het bestuur, in samenwerking met commissieleden buiten 

het bestuur is positief gebleken. Het zorgt voor verlichting van de werkdruk van de bestuursleden. De 

commissies zijn stabiel en leveren goede resultaten, zoals het plan Zwembad de Abelen. 

Belangenbehartiging 
Naar aanleiding van de activiteiten 2020 is een concept jaarverslag opgesteld welke na 1 september 
2021 ter goedkeuring aan de leden zal worden voorgelegd. In verband met de corona maatregelen is 
de voorjaars ALV 2021 verzet naar het najaar 2021. 

Evenementen 
Subsidie evenementen 2020 

De ontvangen subsidie 2020 groot 10.170 euro is gedeeltelijk besteed aan evenementen zoals in de 

aanvraag zijn gespecialiseerd. In verband met de Civid-19 maatregelen zijn de volgende evenemen-

ten wel/niet of sober uitgevoerd. 

1. Paaseieren zoeken afgelast 
2. Koningsdag is niet tot uitvoering gekomen 
3. 4/5 mei herdenking is zeer sober tot uitvoering gekomen 
4. Juli feest afgelast 
5. Sinterklaasfeest sober uitgevoerd 
6. Kerstmarkt afgelast 
7. Avond 4daagse is aangepast uitgevoerd 
8. Buiten speeldag afgelast 
9. Vrijwilligersavond is omgezet in een kerstattentie voor vrijwilliger 
10. Burendag afgelast 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Balans Dorpsbelangen Swifterbant 2020 

(Bedragen in €) 

         
Omschrijving 31-12-2020 

 

31-12-2019 

 

Omschrijving 31-12-2020 

 

31-12-2019 

Activa 

 

      Passiva       

Inventarissen 2.545 

 

2.335 

 

Beginkapitaal 9.411 

 

5.880 

 

  

 

  

 

Saldo  7.599 

 

2.023 

Liquide middelen   

 

  

  

  

 

  

Kas 183 

 

0 

 

Reserveringen   

 

  

Bank 9.986 

 

1.334 

 

Kerst actie vrijwilligers 1.250 

 

  

Bank spaarrekening 6.724 

 

6.723 

 

Onderhoud bloembakken 1.500 

 

1.301 

 

  

 

  

 

 Portofoons   

 

1.500 

Vorderingen (kortlo-

pend) 312 

 

320 

  

  

 

  

Schulden (kortlopend) 8 

 

  

 

Schulden (kortlopend)   

 

8 

  19.759   10.712     19.759   10.712 

 

  



 

Resultatenrekening Dorpsbelangen Swifterbant 2020 

(Bedragen in €) 

Omschrijving Baten 2020 

 

Baten 2019 

 

Lasten 2020 

 

Lasten 2019 

Contributie            4.838  

 

           6.259  

 

  

 

  

Donaties diverse ondernemers            2.000  

 

           2.000  

 

  

 

  

Gemeentebestuur subsidie                400  

 

               354  

 

  

 

  

Gemeente Evenementen subsidie          10.170  

 

         10.000  

 

  

 

  

Subsidie Fitlint   

 

         17.540  

 

  

 

  

Reservering mobilofoons   

 

  

 

  

 

           1.500  

Bankkosten   

 

  

 

               441  

 

               347  

Afschrijvingen inventaris   

 

  

 

           1.250  

 

           1.000  

Evenementen   

 

  

 

           1.287  

 

         11.350  

Verzekeringen   

 

  

 

           1.038  

 

               930  

Opslagruimte   

 

  

 

           1.560  

 

           1.170  

Algemene kosten   

 

  

 

               409  

 

               546  

Contributie en abonnementen   

 

  

 

               259  

 

  

Evenementen klokbeker   

 

  

 

           2.000  

 

  

Voorlopige afrekening Fitlint   

 

  

 

  

 

         16.885  

Kosten zwembad   

 

  

 

               370  

 

  

Verzorging plantenbakken   

 

  

 

               306  

 

  

Representatie   

 

  

 

               237  

 

  

Kantoorkosten   

 

  

 

               172  

 

               238  

Bestuurskosten   

 

  

 

               205  

 

               163  

Saldo    

 

  

 

           7.874  

 

  

 

         17.408  

 

         36.153  

 

         17.408  

 

         34.129  

 



 

  

3. TOELICHTING OP DE BALANS & RESULTATENREKENING 

VASTE ACTIVA 

 

Materiële vaste activa     Inventaris  totaal vaste activa 

Boekwaarde per begin boekjaar  2.335   

Af/bij:   1.460   

Afschrijvingen   -/-1.250  -/-925 

Boekwaarde per einde boekjaar   2.545  2.500 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 31-12-2020  31-12-2019 

Vorderingen  

Diverse te vorderen  320   314 

Rente spaarrekeningen      0 

  320   312 

Liquide middelen  

Rabobank, 3481.38.296   9.986  1.334 

Rabobank, 3481.261.462 (spaar)  6.723  6.723 

Kasgeld  183  0 

Totaal liquide middelen  16.893  8.057 

 

VERENIGINGSVERMOGEN Alg. Vereniging van Dorpsbelangen Swifterbant 

Stand per begin boekjaar   9.411 

Bij/af: Resultaat 2020  7.599 

Stand per einde boekjaar  17.010 



 

 

 

Kosten evenementen i.s.m. de klokbeker   begroot  werkelijk 

1. Paaseieren zoeken afgelast 
2. Koningsdag is niet tot uitvoering gekomen 
3. 4/5 mei herdenking is zeer sober tot uitvoering gekomen 
4. Juli feest afgelast 
5. Sinterklaasfeest sober uitgevoerd 
6. Kerstmarkt afgelast 
7. Avond 4daagse is aangepast uitgevoerd 
8. Buiten speeldag afgelast 
9. Vrijwilligersavond is omgezet in een kerst actie voor vrijwilliger 
10. Burendag afgelast 

 

De totale kosten voor de genoemde activiteiten in 2020 zowel werkelijke kosten als een reservering 

kerst actie is € 3.237,00. 

De kosten welke zijn uitgegevens ten behoeve van de veiligheid van diverse activiteiten zoals bloe-

men bakken en zwembad zijn in de resultatenrekening opgenomen resp. € 306 en € 370. 

 

 
 


