Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Anloo
Verslag 11 april 2022, 20:00 uur in Café-Restaurant Popken Hollander
Aanwezig: zie schrift

1. Opening
• Jacqueline Steinmetz vervangt Henk Muller als voorzitter. Henk heeft helaas
besloten om niet door te gaan als voorzitter.
Aan tafel zitten, Jacqueline Steinmetz (waarnemend voorzitter en penningmeester),
Marile Bisschop (secretaris), Peter Edelman (algemeen bestuurslid) en Meyke
Beekman (algemeen bestuurslid voor Woonwensen).
2. Ingekomen stukken en mededelingen
• Geen ingekomen stukken en mededelingen.
3. Verslag jaarvergadering 18 maart 2021
• N.a.v. verslag: de vorige vergadering was online, met de notaris is afgestemd dat
dit met de coronanoodwet voldoende is, ook voor een Statutenwijziging.
4. Jaarverslag 2020/2021 (secretaris)
• Marile Bisschop leest het jaarverslag voor.
• N.a.v. het verslag: de werkgroep AED is niet uiteen gevallen, maar heeft de
voorkeur uitgesproken om de activiteiten over te dragen. Daarom worden nu
nieuwe werkgroepleden gezocht.
• N.a.v. het verslag: hoe worden nieuwe dorpsgenoten geworven als lid van
Dorpsbelangen? Het bestuur gaat persoonlijk langs, met een envelop met
welkomstinformatie. Andere verenigingen willen hier ook graag een bijdrage aan
leveren. Marile stuurt hierover een mail rond naar de verschillende verenigingen en
stichtingen.
5. Financieel jaaroverzicht 2021 (penningmeester)
• Jacqueline Steinmetz licht het financieel jaarverslag toe.
• Vanuit Woonwensen is subsidie gekregen, deze staat op de rekening bij
Dorpsbelangen.
• Er waren het afgelopen jaar relatief weinig vergaderkosten, omdat we veel digitaal
hebben vergaderd.
• AED hebben we in 2022 kosten aan gemaakt, staat nog niet in de realisatie van
2021.
• Rabobank is een behoorlijke kostenpost, als iemand daar een tip voor heeft houden
we ons aanbevolen.
• Dorpsvlag is afgelopen jaar niet verkocht. Er zijn er nog een paar te koop voor
€ 20,00 per stuk.
• Dorpsnieuws blijft een kostenpost, maar houden we op papier.
• Door de Coronapandemie heeft DB relatief weinig leden kunnen werven.
• Uiteindelijk hebben we een min aan het einde van de lijn van ongeveer € 280,00
Nieuwe leden werven is belangrijk, als we 28 leden werven hebben we dit weer
rechtgetrokken.
• Opmerking: stichting Etstoel, stichting Dorpshuis en Zomerevenementen leggen
normaalgesproken ook hun financieel jaarverslag ter inzage.
De Etstoel heeft niet plaatsgevonden, maar je houdt wel financieel overzicht. Voor
dit jaar is het zo voldoende, voor volgend jaar zal Dorpsbelangen dit ook proactief
opvragen. Het verslag van Anloo Actief is aangeleverd en ligt ter tafel.
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De IJsvereniging heeft leden en daarmee een eigen vergadering.
Vraag: is het ter inzage leggen van de financiële jaarverslagen van de andere
verenigingen dan in het Groot Bestuur of de Algemene Vergadering?
We doen dit in de Algemene Vergadering, dit is eerder besloten, omdat deze voor
alle leden toegankelijk is. Ook qua planning in het jaar (voorjaar) is dit handiger.

6. Begroting 2022 (penningmeester)
• Opmerking: de partytent staat nu op € 0 in de begroting, deze werd in het verleden
gemiddeld 4 keer per jaar verhuurd.
7. Verslag kascommissie (Yvonne Speelman en Lucienne van der Boor)
• Kascommissie Lucienne van der Boor en Yvonne Speelman hebben meegekeken
en adviseren het bestuur decharge te verlenen.
• Benoeming nieuw kascommissielid/leden. Lucienne van der Boor en Anita van
Liefland zijn kascommissie voor volgend jaar.
• Opmerking/vraag: in het verslag staat het advies om zelf activiteiten te organiseren.
Dit doet Dorpsbelangen momenteel niet.
Klopt, wij vertalen dit in de activiteit om actief nieuwe leden te werven bij inwoners
die niet lid zijn.
8. Statutenwijziging (zie geel gearceerde wijzigingen in de statuten)
• In de conceptstatuten staan de wijzigingen geel gearceerd weergegeven. Het gaat
om:
- Toevoeging dat informele verenigingen lid mogen worden (zie ook algemene
vergadering van 2021);
- Wijzigingen vanuit de Wet bestuur en toezicht.
• Vraag: zou je informele verenigingen niet meer lidmaatschapsgeld laten betalen
dan reguliere leden?
Dit gaat alleen om Anloo Actief. Hier zou Anloo Actief eventueel wel bereid toe zijn.
De reden om lid te worden is namelijk om mee te kunnen draaien op de
aansprakelijkheidsverzekering. Dus daarmee is het wellicht ook eerlijk om een
ander tarief te hanteren (actie voor het bestuur en Anloo Actief).
• Vraag: waarom gaat het alleen om Anloo Actief?
Omdat zij niet ingeschreven staan bij de KVK, daardoor kunnen zij geen
verzekering afsluiten.
• De statuten worden vastgesteld.
9. Bestuursverkiezing
• Afgelopen jaar is Rob Abel afgetreden. Het bestuur draagt de volgende kandidate
voor: Alytje Mulder.
Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Alytje wordt verkozen tot algemeen
bestuurslid. Voorzitter heet Alytje formeel welkom. Fijn dat het bestuur vanaf heden
is versterkt met iemand uit Anloo met gedegen kennis uit het dorp.
10. Dorpsvisie
• DOP is in 2005 opgesteld, in 2004 waren hier allerlei werkgroepen voor, samen
met de BOKD.
• Veel is nog aan het orde van de dag: verkeer, school, dorpshuis, Homanshof.
• Vorig jaar heeft het bestuur de dorpsvisie bestudeerd. De BOKD wil ons graag
helpen om dit nieuw leven in te blazen. Komend bestuursjaar gaan we hier
graag mee aan de slag.
• Zijn er vrijwilligers, of bepaalde onderwerpen die je aan het hart gaan, dan horen
we het graag!
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11. AED
• Er is via het dorpsnieuws een oproep gedaan voor werkgroepleden en
hulpverleners.
• Voor 2029 moet de AED vervangen worden, dan moeten er dus echt fondsen
worden geworven.
• Vraag: is er in de afschrijving wat gereserveerd? Dit zou afdoende moeten zijn. Er
was destijds een sponsor, die kunnen we weer benaderen.
• Nu heeft de eerste prioriteit: een werkgroep formeren. Er is al een aanmelding, we
hopen dat er meer volgen.
12. Nieuws uit de bestuurscommissies
School
• Er zijn personele wisselingen geweest afgelopen jaar, o.a. een nieuwe directrice.
• Het budget voor het speeltoestel is bijna rond, er mist nog €2000.
Verkeer en vervoer
• Afgelopen week is een gesprek geweest met de verkeerskundige van de gemeente
Aa en Hunze. Hier komt nog een verslag van. Er is een inventarisatie gedaan, hier
komt een terugkoppeling op naar de inzenders.
• Vraag: kunnen er waarschuwingsstrepen of – borden op/bij de hoge drempel in de
Lunsenhof komen? Mensen worden hierdoor verrast. Het gaat niet om het
weghalen van de drempel, maar om bijvoorbeeld het aanbrengen van een
markering.
Opgemerkt wordt dat de hoogte voldoet; dit is gebleken uit rechtszaken. Voorstel
voor markering zou op bezwaren kunnen stuiten vanuit dorpsbeeld. Conclusie is
vooral dat de hoogte van de drempel te weinig opvalt en daardoor worden
automobilisten verrast.
Dit punt komt op de actielijst Verkeer/Overleg gemeente.
Woonwensen
• Het is een langdurig project, we zijn al in 2017 begonnen met
huiskamergesprekken. Vanaf 2020 zijn de plannen vanuit Woonwensen al
grotendeels klaar.
• De behoeften zijn onlangs weer gepeild, we zetten ons in voor woningen voor 5
starters, 6 ouderen en 3 jongere gezinnen. Er zijn nog 5 aanmeldingen van mensen
die buiten de doelgroep vallen. Van 6 geen reactie. Het gaat in totaal om 17
woningen.
• Spannend punt: hoe betaalbaar is het met de huidige ontwikkelingen op de
woningmarkt.
• In Drenthe zijn er vergelijkbare dorpsinitiatieven geweest, maar vanuit de gemeente
wordt het wel spannend gevonden. Vanuit de provincie wordt dit nu begeleid.
Verwachting is dat dit nog een paar weken duurt.
• Verder staat begeleiding klaar, er zijn belangstellenden, de ontwerpen zijn ver
genoeg uitgewerkt. Verder zijn we dus startklaar.
• Vraag: hoeveel aannemers hebben zich ingeschreven?
Dat ligt niet bij de werkgroep, maar bij de CPO (Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap). We hebben geen subsidie voor het bouwen, maar voor het
haalbaarheidsonderzoek.
• De rol van Dorpsbelangen is uitgespeeld op het moment dat de grond wordt
uitgegeven aan een CPO. De procesbegeleider van de provincie neemt het dan
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over. Er is dus nog één bijeenkomst te gaan waarbij Dorpsbelangen/de werkgroep
is betrokken, en waarbij het wordt overgedragen naar de procesbegeleider.
Als CPO bepaal je met elkaar wat er daadwerkelijk komt, waarbij ook de prijs een
richting is.
Vraag: moet het nog langs de raad?
Er moet een collegeakkoord komen, geen raadsbesluit. Dan kan het worden
overgedragen naar begeleiding van de provincie.
Moeizame weg, maar volhouden. Complimenten aan Woonwensen van de
Algemene Vergadering! Realisatie van het project zou mooi zijn voor Anloo, maar
ook voor de groep die hier al zo veel energie in heeft gestopt.

13. Rondvraag
• Vraag over de activiteitenborden. Vanuit de Etstoel zijn er borden, kunnen deze
alsnog worden geplaatst? Ja, dit kan. De meningen zijn hier over verdeeld. Naast
het grote bord wordt ook nog een onderbord op het activiteitenbord gehangen.
• AED: de laatste namenlijst is op één na nog actueel. Dus deze kan in principe nog
worden gebruikt.
• Komt er weer een paasvuur?
Dit jaar niet. Vorige jaren niet vanwege Corona, maar er zijn ook een heleboel
eisen. We zijn wel aangeschreven door de gemeente voor een meerjarige
ontheffing, hier moeten we nog induiken. Er gaan 24 door in Drenthe.
14. Afsluiting
• De voorzitter bedankt Café-Restaurant Popken Hollander voor de ontvangst en het
feit dat wij daar konden vergaderen.
De vergadering wordt gesloten.

Vergadering Statutenwijziging Vereniging Dorpsbelangen Anloo
De voorzitter opent een nieuwe vergadering voor de wijziging van de Statuten, aangezien
er statutair te weinig leden aanwezig zijn.
Er komen geen vragen of opmerkingen, de statuten zijn hiermee vastgesteld.
Ook deze vergadering wordt gesloten.
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