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Verslag ALV "Plaatselijk Belang Zuidbarge"  
21 november 2019; 20:00 uur 
Dorpshuis ’t Hoefijzer’ te Zuidbarge 
Aanwezig 26 leden (incl. bestuur); zie presentielijst.  
 
 
 
 
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken. 

Voorzitter Tiddo Mendelts opent om 20.00 uur de vergadering en heet allen welkom, in het 
bijzonder Marcel Meijer (VVD). 
Afmeldingen hebben we ontvangen van ons erelid Jan Omvlee, Ronald Mentink, Robert 
Rixtum, Gert Horstman (PvdA), onze burgermeester Eric van Oosterhout, Anneriet 
Duivenvoorden en Jo en Riena Ziengs.  
De aanwezige leden worden verzocht de presentielijst te tekenen. 
 
De agendapunten 6 (financieel verslag Beheercommissie) en 9 (vaststelling begroting 2019 – 
2020) worden samengevoegd tot agendapunt 6. 
Als agendapunt 9 wordt toegevoegd: bestuursverkiezing. 
 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
2. Notulen van de ALV van 29 november 2018. 

De notulen hebben op de website gestaan en ter inzage in het dorpshuis gelegen. Er zijn 
geen op- of aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd. 

 
3. Jaarverslag penningmeester. 

Willy Stuulen legt uit wat de diverse inkomsten en uitgaven in het afgelopen verenigingsjaar 
zijn geweest. De inkomsten bestaan uit contributie, advertenties dorpskrant, een 
onkostenvergoeding van de gemeente voor administratiekosten EOP Zuidbarge en het EOP 
budget. Dit laatste budget is bestemd voor infrastructuur en zaken die het dorp ten goede 
komen. 
De uitgaven bestaan uit vergaderkosten, kosten secretariaat en website, bankkosten, 
dorpskrant, representatiekosten, lief en leed, volleybaltoernooi en diversen. 
Het volleybaltoernooi is bekostigd uit een potje dat nog over is van de viering 650 jarig 
bestaan Zuidbarge. Daarnaast zijn dit jaar enkele activiteiten ondersteund zoals de 
Kerstbelevingstocht, het Sinterklaasfeest en het 70-jarig Oranjefeest. 
De bankrekeningen van de ouderengroep, de seniorengymgroep en historische werkgroep 
vallen uit kosten- en efficëncy-overwegingen onder Plaatselijk Belang. Ook de bankrekening 
van de Landelijke fair is om die redenen het afgelopen jaar geparkeerd bij Plaatselijk Belang. 
De verenigingen bankieren verder zelfstandig, hebben een eigen bestuur en kascontrole. 
Vandaar dat deze rekeningen niet in de totale cijfers zijn meegenomen. Plaatselijk Belang 
tracht deze verenigingen op individuele basis op deze wijze te ondersteunen. 
Er zijn geen vragen vanuit de vergadering, behalve een opmerking van Hessel Doornbos 
omtrent het niet ontvangen van een factuur. Willy zal hierop terugkomen bij Hessel. 
De jaarrekening wordt als zodanig vastgesteld zodra de kascommissie verslag heeft 
uitgebracht. 
De penningmeester wordt bedankt voor het vele werk. 

 
4. Verslag secretaris. 

Het jaarverslag over de periode 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019 wordt door 
Ankie Hulst voorgelezen. Vanuit de vergadering zijn er geen vragen of opmerkingen. Het 
jaarverslag zal ook op de website worden gepubliceerd.  
 

5. Jaarverslag Beheercommissie. 
Henk Brinkers leest het jaarverslag van de Beheercommissie voor, zoals dit gepubliceerd is in 
de dorpskrant. Er zijn geen vragen/opmerkingen bij het verslag. 
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6. Financieel verslag Beheercommissie/vaststelling begroting 2019-2020. 
Bert Braamskamp licht de cijfers toe aan de hand van de volgende overzichten: de 
resultatenrekening (met diverse grootboekrekeningen), de eindbalans (per 31.8.2019), de 
begroting 2019-2020 (alle ontvangsten en uitgaven) en de werkelijke cijfers over 2018-2019.  
Er zijn geen vragen en Bert wordt bedankt voor het vele werk.  
Vervolgens wordt de begroting voor het jaar 2019-2020 goedgekeurd. 

 
7. Geconsolideerde balans. 

Willy licht dit toe.  
De geconsolideerde balans bestaat uit de som van de balansen van het Plaatselijk Belang en  

     de Beheercommissie. Dit is noodzakelijk omdat het bestuur van Plaatselijk Belang   
     verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van het dorpshuis. De overzichten laten een  
     gezond totaal zien. 
     Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
 
8. Verslag Kascommissie. 

De administratie van het dorpshuis is dit jaar gecontroleerd door de kascommissie bestaande 
uit Ton Reuvekamp en Ilse Lotterman. Er wordt verslag gedaan van de steekproefsgewijze 
controle die met beide penningmeesters in goede harmonie heeft plaats gevonden. Alles ziet 
er prima uit en zeer overzichtelijk. De kascommissie adviseert de ledenvergadering dan ook 
om het bestuur en de penningmeesters décharge te verlenen. Dit advies wordt unaniem 
aangenomen en de kascommissie wordt hartelijk bedankt voor hun werkzaamheden. 

     Benoeming Kascommissielid. 
Aangezien Ton Reuvekamp aftredend is, wordt er een nieuw kascommissielid gezocht. Gienus 
Hulst wordt benoemd als opvolger voor de komende 2 jaar. 
 
PAUZE 

 
9. Bestuursverkiezing. 

Aart Katerbarg is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om hem te 
herbenoemen voor een periode van 5 jaar. De herbenoeming wordt vervolgens bij acclamatie 
in werking gezet en is een feit. 

 
10. Bekendmaking/prijsuitreiking winnaar kleurplaat en prijsvraag in de dorpskrant   

2019. 
Drie kinderen hebben de kleurplaat ingeleverd, waarvan 1 zonder naam. Geprobeerd zal 
worden deze naam te achterhalen waarna alle 3 een presentje zullen ontvangen.  
Onder de inzendingen van de prijsvraag bleken 2 met alle antwoorden goed: Ruben de Vries 
en Ineke Bos. Beiden zijn niet aanwezig. De prijsuitreiking zal dan ook buiten deze 
vergadering plaatsvinden. 

 
 
11. Actualiteiten Verkeer/Grijs & Groen.  

• Gevraagd wordt wanneer het blad wordt opgehaald. Voor 15 december kan het blad 
worden gestort en de aannemer bepaalt wanneer dit wordt opgehaald. 

• Opgemerkt wordt dat het water her en der op straat blijft staan omdat de berm zo hoog 
is. Gevraagd wordt of de berm verlaagd kan worden. Dit zal het bestuur aankaarten bij de 
gemeente. 

• Opgemerkt wordt dat de kwaliteit van het fietspad door Zuidbarge te wensen over laat; er 
zitten slechte stukken tussen. Dit is herkenbaar. Het punt asfalt staat bij de gemeente in 
de planning; er wordt gerepareerd, niet vervangen.  

• De gemeente blijkt een app te hebben “Buiten Beter”. Deze app laat de locatie zien van 
de betreffende melding. Wanneer men een foto maakt, wordt automatisch de locatie 
hiervan aangegeven, waarna een reactie van de gemeente zal volgen. 

• Gevraagd wordt of er ook reacties zijn binnen gekomen over de verbetering van de 
oversteek. Niet vanuit de bewoners; wel van buiten het dorp.  

• Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat er wel positieve reacties zijn binnen 
gekomen over de verplaatsbare smileys. 
 

     Voor de overige punten wordt verwezen naar het jaarverslag. 



 3 

 
Lief en leed 
Dit wordt met verve uitgevoerd door Anneriet  Duivenvoorden en Mieke Bos. Het is 
belangrijk hen te blijven informeren omtrent ziektes, nieuwe inwoners etc. 

 
 

12. Rondvraag 
• Na het Ronde Tafel Overleg Gemeente heeft er geen overleg meer plaatsgevonden. In de 

eerste lijn (1 op 1 contact) verloopt het contact met de gemeente goed, maar daarna 
komt men in meerdere lagen terecht en dreigt het mis te gaan. 

• Omtrent de bestrijding van de processierups is een voorstel binnen gekomen om 
koolmeesnestkastjes op te hangen. Dit is 1 van de kleine maatregelen die we kunnen 
inzetten. Wanneer iedereen individueel deze nestkastjes neerhangt, dient men deze ook 
te onderhouden. Er blijken nog een aantal nestkastjes in de schuur te liggen. Na enige 
aanpassing (geschikt maken voor koolmeesjes) kunnen deze ook gebruikt worden. Hessel 
geeft aan zich bezig te houden met biodiversiteit. 

 
13. Sluiting. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur. 
 
Iedereen wordt uitgenodigd om nog een drankje aan de bar te drinken. 

 
 
 
Voorzitter      Secretaris 
 
 


