
 

 
 

 
Notulen Algemene Leden Vergadering 25 oktober 2021 

 
Aanwezig: P. Kemps, M. Kemps, K. Tietema, G. Loosman, A. de Boer, G. Kruizinga, H. Vermeer, H. den 
Boer, T. Smallenbroek, H. Eissing, A. Streng, W. Wever, G. Dijkstra, K. Verschure, S. Crijns, J. 
Griekspoor, W. de Jonge, M. Musters, L. de Valk, D. Kuperes. 
 
 
 
 

Opening 
 
Theo opent de vergadering en heet een iedereen van harte welkom. 
 

Vaststellen agenda 
 
Voor 10 komt er een rondvraag en 11 komt de sluiting A de Boer krijgt spreektijd na punt 3 
mededelingen 
 

Mededelingen 
 
Voor de vergadering heeft F. Manders zich afgemeld. 
 
Spreektijd A. de Boer. 
Hij wil graag naar voren brengen dat hij een klein deel anders ziet dan het bestuur van 
Dorpsbelangen. Wil wel benadrukken dat het bestuur de juiste intenties heeft. Hij geeft aan veel 
pogingen te hebben gedaan om in gesprek te komen met het bestuur van Dorpsbelangen vanaf 
2019, maar niet gelukt. 
 
Hij wil graag dat in de toekomst mensen eerder met elkaar in gesprek gaan en niet op het laatste 
moment. Beter contact en kortere lijntjes. 
 
G. Loosman vraagt wat A. de Boer precies bedoelt en maakt een goede samenvatting. 
Als er mensen in het bestuur willen en zich aanmelden moet er goed met elkaar gesproken worden 
waarom wel of waarom niet. 
 
A. Streng. Vindt het een storende factor in de agenda want A. Streng denk dat A. de Boer vindt dat 
het bestuur niet functioneert. 
 
S.Crijns heeft zich ook eerder aangemeld zijn ook geen gesprekken geweest. 
 
D. Kuperus. Vrijwilligers zijn heel lastig te vinden. Is lastig vast te leggen in de statuten om te kijken of 
er een mooi team komt. Het bestuur moet wel inspraak hebben of diegene in het team past. 
 
G. kruizinga. Swifterbant groeit en heeft mooi samengewerkt in de dorpsvisie heeft niets anders dan 
lof voor het bestuur. 
 
 



 

 
 
Ingekomen stukken 
Dorpsbelangen Swifterbant moet €7874,- van de verkregen subsidie terugbetalen aan de gemeente 
Dronten. Er komt uitleg waarom we dit niet van tevoren kunnen reserveren omdat we het niet 
hebben kunnen uitgeven ivm corona.  
We vragen extra evenementen subsidie aan. 
 

Notulen vorige vergadering 
 
J. Eising was geen dagvoorzitter maar voorzitter. 
T Smallenbroek heeft moeite met poppetjes en de verhalen erbij, zijn voorstel is de namen eruit en 
van internet af. 
 

Jaarverslag 2020 
 
A: activiteiten jaarverslag 2020 DBS 
B: financieel jaarverslag DBS 2020 
C: financieel verslag Klokbeker 2020 
 
A. de Boer zegt dat het vorige bestuur reserve gelden hadden en die zijn doorgeschoven naar reserve 
Klokbeker om het geld te verantwoorden. 
T Smallenbroek hoge kosten verzekering wat is dit? WAB wettelijke aansprakelijkheid. 
Het voorstel van T Smallenbroek is om de klokbeker op te heffen en nieuwe op te richten zodat de 
financiën anders kunnen en heeft een naam waar de verzekering goedkoper kan. 
Bestuur is ook bezig om de kosten van de verzekering te drukken. 
 
Alle verslagen zijn goedgekeurd. 
 

Kascontrole 
 
J. Preuter en F. Manders hebben de kascontrole uitgevoerd. J Alberts kon niet i.v.m. 
privéomstandigheden. 
 
Eerst genoemde doet verslag. 
Alles is door beide gecontroleerd en goedgekeurd en decharge verleend aan het bestuur. 
F. Manders doet het volgend jaar samen met K. Tietema. J. Alberts is reserve dit is met goedkeuring 
van alle leden. 

 
Bestuurssamenstelling 
 
T. Scheepers:  aftredend en herkiesbaar 
S. Nobel:  aftredend en herkiesbaar 
T. den Hartog:  aftredend en herkiesbaar 
 
T Smallenbroek wil graag terug naar de oude situatie met een eigen gekozen voorzitter, maar er is 2 
jaar door de leden goedkeuring gegeven voor deze constructie. 
 
J. Paarhuis-de Jager:  verkiesbaar 
H. Stromberger:  verkiesbaar 
 



 

Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor: 
A Winters en J Preuter. 
 
De leden benoemen de bestuursleden en de bestuursleden nemen functie aan. 
 

Rondvraag 
 
P. Kemps:  
Zorg om windmolens er komt 31-10 een film over de situatie in Meden Dorpsbelangen gaat de link 
delen. 
 
J. Griekspoor: 
Er moet met 1 mond gesproken worden en dan doelt hij op Dorpsbelangen, als er een besluit is 
genomen komt er altijd weerstand. 
De toon en hoe moet op 1 manier gezamenlijk naar buiten komen dit vindt hij heel belangrijk. 
 
T. Smallenbroek: 
Moet er niet een portefeuille sport komen. 
Antwoord van J. Griekspoor: 
 eerst moet de Omni op de juiste manier worden afgesloten daarna gaan we weer met elkaar in 
gesprek. 
 
T. Smallenbroek: 
Hoeveel leden heeft Dorpsbelangen. 
Hij wil graag iedere inwoner van Swifterbant lid maken, Kan dit. 
Wil dit graag volgend jaar op de agenda. 
Dorpsbelangen gaat het hier in klein comité over hebben. 
 
K.Tietema: 
Is er al meer bekend over het MFC 
Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen. 
Er moet vanuit DBS een brief komen met de zorg vanuit het dorp en dit sturen naar de B&W en de 
Raad. 
 

Sluiting 
 
Theo dank alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering. 
 


