Algemene Leden Vergadering Dorpsbelangen Anloo
18 maart 2021 (online)
Aanwezig:
Bestuursleden: Roelof Oosterlaan (voorzitter), Jacqueline Steinmetz, Marile Bisschop
(notuliste vanaf bestuurswisseling), Yvonne Speelman, Rob Abel, Henk Muller (voorzitter
na bestuurswisseling), Peter Edelman, Meyke Beekman (notuliste tot aan
bestuurswisseling)
Leden: Lucienne van der Boor, Bert Knijp, Bea Tiems, Richard van der Pluiijm.

1) Roelof opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Na het doorlopen
van de agenda zal er een nieuwe vergadering worden geopend om de wijziging van de
statuten goed te laten keuren. In verband met het feit dat er te weinig leden aanwezig
zijn bij de eerste vergadering, is de tweede nodig omdat dan een meerderheid van
stemmen van de aanwezigen volstaat.
2) Ingekomen stukken en mededelingen:
Anloo Actief deelt hun jaarverslag en financieel jaarverslag. Ze hebben op een
corona-proof manier hun potgrondactie gehouden. Zodra de coronamaatregelen
het weer toelaten wil Anloo Actief weer een fietstocht, BBQ en stamppotavond
organiseren. Suggesties voor informatieve of een culturele avond zijn welkom.
Suggestie vanuit de aanwezigen: wellicht kan er een online pubquiz georganiseerd
worden? Zomerfeest Anloo kan ook aanhaken. Je zou alle verenigingen kunnen
vragen 10 pubquiz-vragen aan te leveren bijvoorbeeld.
3) Het verslag van de vorige ALV van Dorpsbelangen Anloo (4 april 2019) wordt
goedgekeurd.
4) Yvonne Speelman leest het jaarverslag van Dorpsbelangen Anloo voor.
5) Jacqueline Steinmetz licht het financieel jaarverslag toe. Na corona kan er aandacht
worden besteed aan het benaderen van nieuwe bewoners. Deze krijgen nu een kaart
in de bus. Van de 24 mensen die zo’n kaart hebben ontvangen, hebben zes zich
daardoor aangemeld als nieuw lid van Dorpsbelangen Anloo. Met persoonlijk contact
worden dat er mogelijk meer: het is dan ook meer vertrouwd om een automatische
incasso af te geven.
6) Verslag kascommissie: Froukje Bruins en Peter Edelman verlenen decharge. De
kascommissie voor volgende ALV zijn Yvonne Speelman en Lucienne van der Boor.
7) Statutenwijziging: (in deze vergadering alleen informatief) De wijziging van de statuten
is bedoeld om verenigingen zonder KvK-inschrijving onder de WA-verzekering van
Dorpsbelangen Anloo te kunnen laten vallen. Hiertoe zijn destijds alle verenigingen
benaderd en (alleen) Anloo Actief wil er gebruik van maken. Mocht er in een
vergadering iets ter stemming worden gebracht, telt de stem van (leden van) Anloo
Actief samen als één stem. Het is belangrijk om duidelijk te maken dat de wijziging
alleen geldt voor verenigingen die niet zijn ingeschreven bij de KvK. Deze
verenigingen heten ‘informele verenigingen’. Voorstel is om de haakjes rond ‘informeel’
weg te laten. Dit wordt nog voorgelegd aan de notaris.

8) Bestuursverkiezing: (inmiddels klinken bij de vertrekkende bestuursleden deurbellen
en blaffende honden: het nieuwe bestuur laat bij de vertrekkende bestuursleden een
prachtige bos bloemen bezorgen: hartelijk dank!). Roelof Oosterlaan en Yvonne
Speelman zijn niet herkiesbaar. Meyke Beekman is beperkt herkiesbaar: haar rol
beperkt zich tot woonwensen. Er zijn geen tegenkandidaten. Henk Muller wordt de
nieuwe voorzitter, Marile Bisschop de nieuwe secretaris, Peter Edelman nieuw
bestuurslid. De nieuwe bestuursleden stellen zich voor en laten weten dat zij zich ook
in het Dorpsnieuws zullen voorstellen.
9) Nieuws uit de bestuurscommissies:
School:
• De school groeit nog steeds. Dit jaar gaan er wel zeven leerlingen van groep 8 van
school af, dus hopelijk komen er ook aan de onderkant weer voldoende leerlingen
bij. Persoonlijke aandacht is een belangrijke onderscheidende factor van de school.
Het niveau van lesgeven is hoog en er is ruimte om kinderen individueel te
begeleiden. Daarnaast zijn er veel activiteiten door vrijwilligers.
• Het leerkrachtenteam heeft het zwaar gehad door Corona.
• Er moet nog een nieuw speeltoestel komen, dit is behoorlijk kostbaar. De school
moet zelf de helft betalen, de andere helft betaalt de gemeente. Financieel is dit
nog niet rond.
Verkeer en vervoer:
• We hebben een nieuw contactpersoon vanuit de gemeente. Doordat er het
afgelopen jaar een interimambtenaar was, is er wat minder contact geweest. Wel
zijn altijd de bijvoorbeeld defecte lantaarnpalen etc. aan provincie en gemeente
doorgegeven.
• We krijgen ook de wijzigingen van het openbaar vervoer door. Dit is wel een punt
om goed bij de les te blijven, dat Anloo bereikbaar blijft met het ov.
• Voorstel is om het fietsknooppuntenbord bij Koningsherberg te verplaatsen naar de
voorkant, vlakbij de oplaadpaal, maar aan de andere kant van het pad. Vanaf het
oude bord zie je dan het nieuwe bord. Het is grond van Boermarke, zij zijn akkoord.
• Item dat nu open staat is de Brinkstraat. Er wordt gekeken naar een oplossing om
het inhalen te voorkomen en snelheid te beperken. De gemeente gaf aan dat
mogelijk borden met smileys kunnen worden ingezet. In het verleden hebben deze
er wel gehangen. We zijn wel voorstander van deze borden. Voor de ons staat de
Brinkstraat bovenaan, hier gaat de verkeerskundige van de gemeente mee aan de
gang. Vanuit Dorpsbelangen blijven we hier proactief bij aangehaakt. Ook op
andere wegen is snelheid een probleem (Anderenseweg, Esweg).
Woonwensen:
• We zitten in het haalbaarheidsonderzoek. Zoals de plannen er voor liggen denken
we aan acht twee-onder-een-kapwoningen, met twee categorieën met verschillende
prijzen. Daarnaast één vrijstaande woning. We zijn nu bezig om de selectiecriteria
en procedure vast te leggen. We hebben nu 23 belangstellenden, de meeste
komen uit Anloo. We gaan waarschijnlijk over ongeveer vijf weken verder in
gesprek met de belangstellenden.
• Als we de grondprijs van de gemeente weten, kunnen we ook de verkoopprijs
weten. We willen eerst de plannen voorleggen aan de belangstellenden, zodat
plannen nog kunnen worden aangepast. Daarna zouden de woningen kunnen
worden toegekend.

•

•
•

In het plan zit ruimte voor gezamenlijk groen. Voor bijvoorbeeld spelen,
wateropslag, een pluktuin of patio. De definitieve inrichting wordt samen met de
nieuwe bewoners bepaald. Hiervoor worden ook subsidies aangevraagd. Het
contact en de samenwerking met de gemeente is heel goed.
Voor het haalbaarheidsonderzoek hebben we een subsidie gekregen.
Het project behelst woningen en groen. Er komen dus geen bedrijven. Vraag is of
een woning een bedrijfsbestemming mag krijgen. Dat zou moeten worden
uitgezocht. Daar zijn ook gemeentelijke regels voor. Meyke neemt dit mee.

10) Dorpsnieuws: het Dorpsnieuws is van niet te onderschatten waarde en voldoet zeker
aan een behoefte, aangevuld met de website en nieuwsflitsen. Arendje de Jonge is
gestopt met de redactie. Elsje en Bea blijven Dorpsnieuws maken, zo lang deze op
papier wordt uitgegeven. In het verleden is Dorpsnieuws een tijdje digitaal verspreid,
dit is weer teruggedraaid. We proberen wel aandacht te vragen voor de website, maar
bij navraag blijkt dat mensen papier prettiger vinden. Printen drukt wel zwaar op het
budget van Dorpsbelangen. We printen op school of kopiëren op de kopieermachine
die we geschonken hebben gekregen. Dit laatste is voorlopig gratis (inkt en papier zijn
nog op voorraad), maar kost wel meer tijd.
We moeten Dorpsnieuws beperken tot 4 kantjes. Het voortzetten van het Dorpsnieuws
op papier betekent wel dat mogelijk hogere contributie nodig is in de toekomst.
11) Rondvraag
• Is het Dorpsbelangen bekend dat Homanshof verkocht gaat worden? Ja, dit is
bekend. Staatsbosbeheer, eigenaar van Homanshof, was uitgenodigd voor de
afgelopen bestuursvergadering, maar helaas was er een storing met de digitale
vergadering waardoor dit niet is doorgegaan. Er zijn zorgen over wat er gaat
gebeuren met de Homanshof en bijbehorende parkeerplaats. We spreken af om
een gezamenlijke brief te versturen vanuit Dorpsbelangen, de historische
vereniging en enkele aanwonenden.
12) Afsluiting: Henk sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun bijdrage.
13) Aanvullende vergadering

Henk opent de aansluitende vergadering met op de agenda de statutenwijziging. We
stellen vast om bij artikel 4 lid 2 het gearceerde en onderstreepte deel toe te voegen:
Gewone leden zijn meerderjarige natuurlijke personen die in Anloo en directe
omgeving wonen alsmede informele verenigingen en stichtingen die hun
activiteiten in Anloo uitoefenen en die zich als lid bij het bestuur hebben
aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
In geval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering
alsnog tot toelating besluiten.
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. Henk sluit de aanvullende vergadering.

