
Notulen ALV 
 

 
1.  Opening 

Reinier de Jong opent de vergadering. 
 

2.  Vaststellen agenda 
Akkoord. 

 

3.  Notulen jaarlijkse ledenvergadering november 2021 tot maart 
2022 
Geen bijzonderheden. Goed gekeurd door Reinier. 

 

4.  Jaarverslag 2021 
Half jaar verslag daar in oktober 2021 nog een ALV heeft 
plaatsgevonden (verlaat door corona). 
 
TIJDSPAD -November 2021 tm maart 2022- 
November 2021: 3 kerstbomen in de dorpen (Spanga – Veehandel, 
Munnekeburen – Speeltuin Boomkikker, Scherpenzeel – Proeme 
Nust). 
 
Er word nog regelmatig gebruik gemaakt van de publicatieborden 
bij de ingang van de dorpen. Deze worden gemaakt en opgehangen 
door Wolter Hof. Wanneer je hier gebruik van wil maken, laat het 
gerust weten. 
 
PB SMS heeft verschillende vergaderingen en bijeenkomsten 
bijgewoond zoals Vereniging Kleine Dorpen (VKD), gebruikersgroep 
Rottige Meente en Brandemeer, overleg met de SOV, bijeenkomst 
van de gebiedsontwikkeling Rottige Meente, warmte transitie, DOM 
project De Groote Veenpolder, SAMEN VOORUIT etc. 

 
 

5.  Verslag van de penningmeester 
Teus licht het financieel jaarverslag toe. 
Plantenbakken zijn begroot maar niet gebruikt. Staat er weer op 
voor volgend jaar. 
Sommige kosten zijn lager uitgevallen door corona. 
Contributie PB SMS is verhoogd om jaarlijks een donatie te kunnen 
doen aan stichting speeltuin Boomkikker. 
Over 2 weken wordt de jaarlijkse contributie afgeschreven. 
 
Vraag inwoner: Hoeveel is er geserveerd voor het Polderfeest? 
Antwoord: Niets gereserveerd, het is eigen vermogen: 13.000,- 

 
 
 

       Datum : 30-03-2022 
Plaats  : ‘t Polderhuus  
Notulist : Trijntje Hofstee  

Bijlagen: 
 Presentielijst 
 Huis aan huis brief DOM project 

  
Aanwezig: Reinier de Jong, Renske Tjeerdsma, Teus Ippel, Ralph Kruithof, Thea Stornebrink, Rick 
Bokhorst en Trijntje Hofstee (en inwoners, zie presentielijst). 
Afwezig: - 
nr. Notulen Actie door: 



6.  
 

Verslag van de kascontrole commissie 
Erik Bron en Feike Hofstra hebben de kascontrole uitgevoerd. 
Erik Bron geeft aan dat er geen op -en aanmerkingen zijn. Zag er 
goed uit. Bij deze wordt het bestuur decharge verleend.  
Erik word bedankt voor het uitvoeren van de kascontrole. Vraag wie 
het volgend jaar met Feike Hofstra wil doen? Cobie de Haas heeft 
aangegeven de kascontrole te willen uitvoeren, waarvoor dank! 

 
 
 
 
 

7.  Bestuursverkiezing 
Renske Tjeerdsma aftreden niet herkiesbaar 
Trijntje Hofstee-de Lang nieuw lid 
Ralph Kruithof nieuw lid 
Reinier bedankt Renske voor haar inzet de afgelopen jaren. 

 
 
 
 

8.  Mededelingen van het bestuur 
 

 Vluchtelingen Oekraïne 
Jetty Boer verteld dat er 12 vluchtelingen uit Oekraïne bij Bart en 
Annemarie Piek op de camping wonen. Zij kunnen hulp gebruiken in 
de vorm van kleding, voeding, transport voor regelzaken etc. Saskia 
van ‘Samen Doen’ gaf aan dat zij mogelijk iets kunnen betekenen 
voor de vluchtelingen. Er is onlangs een bijeenkomst geweest in de 
kerk om te bespreken wat mogelijk is. Er zijn twee huisjes waar 
vluchtelingen opgevangen kunnen worden. Huisje Kraak in 
Langelille en huisje de Gelder aan het Voetpad. De woningen worden 
woon klaar gemaakt. Er is een kerngroep die kijkt naar 
mogelijkheden wat landelijk mogelijk is (via de Gemeente duidelijke 
lijnen waar je moet zijn voor informatie). Er word geprobeerd om 
een financiële pot op te bouwen zolang er nog niet voldoende 
bekend is vanuit de regering. 
 
Vraag: Waar wonen de vluchtelingen nu in het dorp? 
Antwoord: Op de boerderij bij de familie Piek in Scherpenzeel, 
achter op de camping. 
 

 De Groote Veenpolder SAMEN VOORUIT 
Trijntje verteld over het DOM project DGV SAMEN VOORUIT. Hoe dit 
tot stand gekomen is, wat de onderwerpen zijn en de bijeenkomst 
aanstaande 6 april. Reinier vult aan. 
 

 Verkeer Spanga 
Veel sluipverkeer via Spanga ivm aanpak N351 bij Kuinre. Veel 
klachten van inwoners van Spanga. Door de snelheidsmeter bleek 
dat de gemiddelde snelheid ligt rond 60km per uur, de max. 
toegestane snelheid. 
 

 Schoonmaakavond 2022 
Schoonmaakavond 20 april. Start om 19.00 uur vanuit ’t Polderhuus. 
Reinier doet een oproep aan de inwoners om aan te sluiten en deze 
avond mee te helpen.  
 

 
 



 Speeltuin Munnekeburen 
Speeltuin Munnekeburen is een Stichting geworden. Onderhoud 
wordt zelf onderhouden en gefinancierd. Er is niemand van het 
bestuur aanwezig maar voor vragen bent u van harte welkom! 

 
 Statuten moderniseren 

Er zijn zeer oude statuten. Er is gekozen om de staturen te 
moderniseren. Vanuit Spanga heeft Joke Schippers aangeboden om 
ons hierbij te helpen, daar zijn we heel blij mee! 

9.  Rondvraag 
Vraag inwoner: Welke avond is de schoonmaakavond? 
Antwoord: Op een woensdagavond. Er zijn vanuit de zaal 2 
aanmeldingen. 
 
Reinier ziet nieuwe inwoners in de zaal, fijn dat zij aanwezig zijn. 
Reinier vraagt of de nieuwe inwoners mogelijk lid willen worden, 
dit word na de vergadering verder opgepakt. 
 
Vraag inwoner: Wat zijn de vorderingen mbt N351. 
Antwoord: Het heeft onze aandacht maar gaat erg moeizaam. Er zal 
wel onderhoud worden gepleegd aan de Pieter Stuyvesantweg 
(nieuw asfalt, oversteekplaats voor fietsers).  
 
Vraag inwoner: De parkeervakken bij de Lemsterweg zijn wel 
summier. Kan 1 auto bij een visplaats staan.  
Antwoord: Het schijnen geen parkeervakken te zijn maar 
inhaalvakken voor groot verkeer. Mogelijk zal dit een probleem zijn 
voor de toekomst(!!). We houden het in de gaten. 

 
 
 

10.  Wijkagent 
Erik Blauw is sinds september 2021 wijkagent van Wolvega en de 
West kant van de A32, waaronder de Groote Veenpolder.  
Vanaf 18 mei een half jaar niet inzetbaar wegens knie operatie. Zal 
tzt een vervanger bekend worden gemaakt. 
 
In de Veenpolder weinig tot geen inbraken afgelopen tijden, 
hoogstwaarschijnlijk wegens corona. Inwoners waren veel thuis. 
Wees alert nu de corona pandemie zo goed als ten einde is. Meeste 
inbraken worden gepleegd door mensen rondom Utrecht. Veel last 
van momenteel. Diefstallen vaak op boerenbedrijven 
(landbouwvoertuigen) en benzin/diesel, vooral nu in deze tijd 
gezien de hoge benzine/diesel prijzen! Voor advies om het één en 
ander goed af te sluiten rondom je bedrijf, mag je de wijkagent 
vragen voor advies. Hij komt graag bij je langs om het één en ander 
met je langs te lopen.  
 
Wel altijd aangifte doen van inbraak!! 
Op www.politie.nl/wijkagenten staan de wijkagenten benoemd. Je 
kunt via het contactformulier op de website contact zoeken. 
Contactformulier staat rechtstreeks in verbinding met mail van Erik 

 
 



Blauw (Trijntje zal Veenletters mailen met bovenstaande gegevens 
zodat deze via een korte lijn bekend zijn bij de inwoners). 
Erik Blauw heeft ook instagram. Zie pagina: @wijkagenten_wolvega, 
volg Erik en je kunt langs deze weg ook contact met hem zoeken. 
Elke dinsdag morgen 10 en 12u inloop moment in de Bibliotheek in 
Wolvega. Spreekuur is ook mogelijk in de Groote Veenpolder, dit na 
de knie operatie?? Wordt vervolgd. 
 
Waarschuwing mbt drugslab etc. Laat je pand niet huren aan 
criminele bendes. Bij niet pluis gevoel, politie inlichten! 

11.  Sluiting 
Reinier sluit de vergadering. 

 

   

 
 
 
 
 


