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2. Notulen jaarvergadering 2017
De notulen worden goedgekeurd.
Bert Boekhold had nog wel een vraag over of wij als dorpsvereniging een brief hebben gestuurd dat
wij geen medewerking verlenen aan een verdere uitbreiding van de begraafplaats waarover Geert
Kruiter met de kerk heeft gesproken. Geert heeft dit alleen mondeling medegedeeld en bevestigt dit
ook tijdens de vergadering.
Verder vraagt Ada Kruiter of wij ook nog iets met buurtpreventie hebben gedaan of gaan doen
waarop Jos antwoord dat dit verderop in de presentatie terug komt.
3. Jaarverslag 2017
In het gele boekje is een uitgebreid jaarverslag met foto’s opgenomen over 2017 waarin ook weer
een leuke bijdrage van de gymclub en biljartclub zijn opgenomen.
Hieronder nog even voor de notulen een overzicht van de activiteiten:

Onderhoud Gasterij Inkies
Jos Leber verwijst naar het gele boekje waarin is beschreven wat er afgelopen jaar is gebeurd
vooral qua brandveiligheid en wat er dit jaar nog gaat gebeuren zoals het verven aan de oost- en
noordzijde, ophogen en herstellen van de terrassen en herinrichten van de oude speeltoestel plek.
Op de vraag van Ale Hoogewerf of het paarden ding blijft staan antwoord Jos dat dit blijft staan.
Verder vraagt Johan Wouthuis of er oplaadpalen voor e-fietsen komen waarop Jos aangeeft dat hij
dit al eens onderzocht heeft en dat met de grotere capaciteit van tegenwoordig losse accu’s dit niet
meer nodig is.
Wat nieuw is, en heel recent is geconstateerd, zijn verzakkingen bij de serre aan de oostzijde en
waar Jos een aantal foto’s van laat zien. Het is de bedoeling dat advies ingewonnen gaat worden
van een gespecialiseerd bedrijf in funderingen en nav een vraag van José de Boer zal ook architect
Kouwen uit Tolbert om advies worden gevraagd omdat het pand een rijksmonument is en er
mogelijk toch nog subsidie voor te krijgen is.
Foke Wieland geeft aan dat hij denkt dat dit komt door de waterafvoer/overstort en dat hij dit al
eerder heeft aangegeven.
Bestuursbenoemingen
Vorig jaar is er rond en tijdens de algemene ledenvergadering een discussie geweest over de
benoeming van bestuursleden en heeft het bestuur toegezegd om hierop terug te komen. Jos geeft
aan dat hij afgelopen zomer contact heeft gehad met de vereniging Groninger Dorpen met de vraag
hoe andere verenigingen met de benoemingen van bestuursleden om gaan en heeft ook model
statuten ontvangen. Daarnaast heeft Jos onderzoek gedaan naar hoe dit bij andere verenigingen is
geregeld.
Het algemene beeld is dat het lastig is om bestuursleden te vinden en dat bij alle onderzochte
verenigingen het bestuur een voordracht doet om nieuwe bestuursleden door de ALV te laten
benoemen.
Wat verder ook heeft meegespeeld is dat in de agenda het onderwerp “Verkiezing bestuursleden”
werd genoemd terwijl het om benoemingen ging en ook de communicatie rond
bestuursbenoemingen had beter gekund.
Het bestuur heeft dus besloten om deze procedure en daarmee ook de statuten te laten als die
waren en uit de vergadering zijn hierover verder geen vragen of opmerkingen.

4. Bestuursmededelingen
DuurZSaam Actief Midwolde
Anne Vogt geeft namens de werkgroep DuurZSaam Actief Midwolde een korte presentatie over
Duurzaamheid en waarom zij zich hiermee bezig houden. Het afgelopen jaar is in maart 2017 een
energieavond gehouden met een enquête over de belangstelling voor collectieve zonne-energie,
windenergie, NLD, LED, asbest, energiescan, gezamenlijke inkoop, reis naar Ameland,
warmtepompen en opslag van energie. Tot nu toe is men bezig met het uitwerken van acties
voortkomend uit die energieavond. Als nieuw onderwerp is men ook met elektrisch rijden met
Nienhuis bezig gegaan.
Er is ook een onderzoek gaande naar het collectief opwekken van zonne- en windenergie via resp.
daken van boeren en windmolens. Daartoe zal mogelijk eind 2018 een energie coöperatie moeten
worden opgericht die niet van de Dorpsvereniging Midwolde is en ook niet van DuurZSaam Actief
Midwolde, maar van de deelnemers zelf. Mogelijk in mei komt er een voorlichtingsavond over het
collectief opwekken van energie.
Projecten met subsidie
Jos presenteert dat wij het afgelopen jaar met subsidie van het ondernemersfonds van Leek (OVL)
en de Provincie en bijdragen van de Stichting Dijk-Weering Fonds de volgende projecten hebben
kunnen realiseren:
- reflecterende huisnummers bij 160 van de 165 adressen in Midwolde
- cursus veilig werken met de kettingzaag georganiseerd door Jan Gietema
- 2 nieuwe picknick banken voor d’Olle Tuun
Samen met de andere dorpen, in het zogenaamde 5 dorpen overleg met Lettelbert, Enumatil,
Oostwold en Den Horn en goedkeuring OVL, wordt nu onderzocht of we een project kunnen gaan
doen met brand en CO melders. Dat willen we dan mogelijk presenteren op een avond die in het
teken zal staan van inbraak- en brandpreventie en waar we waarschijnlijk ook de mogelijkheden van
buurtpreventie in meenemen.
P+R status
De P+R komt zo dicht mogelijk tegen de snelweg A7 te liggen en Jos laat met foto’s zien dat er al
bomen voor zijn gekapt. Op dit moment is men nog bezig met het afronden van het schetsontwerp.
In april zal er een inloopavond worden georganiseerd waar bezoekers een reactie kunnen geven op
het ontwerp. Die opmerkingen zullen dan verwerkt worden in een reactienota en worden mogelijk
meegenomen in het definitieve ontwerp.
Houd Midwolde schoon
Jos herhaalt de oproep uit de nieuwsbrief om a.s. zaterdag 24 maart zwerfafval op te ruimen in en
rond Midwolde in het kader van “de Nationale Opschoondag”.
Snel(ler) Internet
Peter Maat geeft een korte presentatie over vooral de lage snelheid van internet ten noorden van de
A7 en laat zien welke snelheid eigenlijk nodig is om bv naar Netflix te kijken.
Inmiddels hebben T-Mobile en KPN draadloze oplossingen via het 4G netwerk en het werkt zoals
blijkt uit de ervaringen bij Jos Leber (KPN) thuis. Bij hem ging de snelheid blijkens een speedtest
van 0,69/1,77 Mbps mbv de vaste verbinding naar 18,2/36,4 Mbps draadloos via 4G voor resp
upload/download.
Het is op dit moment onduidelijk of KPN dit nog aanbiedt mogelijk ivm een te kort aan capaciteit en
Peter raadt aan om KPN daarover te bellen.

5. Financiën
Petra geeft een toelichting op de cijfers 2017 zoals die staan in het gele boekje.
Er zijn na de toelichting nog de volgende vragen:
- Sietze Nicolaas heeft nog de vraag cq opmerking dat het bij hem alleen maar duurder wordt maar
in het financiële verslag met vorig jaar ziet hij een afname van de huuropbrengst.
Door mij geantwoord dat in de huuropbrengst van 2016 nog een ontvangst zit uit de boedel
betreffende het faillissement van de fam. Nomden. Dit betreft zowel huur Gasterij als huur van de
bovenwoning.
- Ada Kruiter heeft een vraag betreffende de vergaderkosten. Betreft dit geheel en alleen de
jaarvergadering?
Petra antwoord dat er vorig jaar 4x een dinerbon bij in zit tbv € 100,-- per stuk en verder natuurlijk
de bitterbal. (€ 100,--)
6. Kascommissie
De kascommissie bestaande uit Peter Wieland en Marcel Hoogewerf is afgelopen week bij Petra op
bezoek geweest en heeft geen op of aanmerkingen en keurt het jaarverslag goed. Marcel heeft nu 2
jaar in de kascommissie gezeten, Erik vraagt wie dit wil overnemen en Ingrid Duiker meldt zich
spontaan.
7. Contributie 2018
De contributie voor 2017 blijft € 10 en zal na vooraankondiging grotendeels automatisch
geincasseerd worden. Leden zonder automatische incasso krijgen een faktuur en wordt gevraagd
zelf het bedrag over te maken.
8. Benoeming bestuursleden
Erik vraagt de nieuw te benoemen bestuursleden Siska Wieland en Peter Maat om even te gaan
staan en daarna worden ze met een warm applaus welkom geheten in het bestuur.
Daarna vervolgt Erik met de onverwachte mededeling dat hij als bestuurslid gaat stoppen omdat hij
dit privé en met zijn nieuwe baan niet meer kan combineren. Erik heeft zich vanaf 2003 ingezet voor
de dorpsvereniging vooral met het opzetten en uitbouwen van de web site en activiteiten. De
komende maanden zal Erik nog betrokken blijven bij het overdragen van zijn werkzaamheden.
Jos staat nog even verder stil bij een en ander want Erik is wel erg bescheiden en volgens Jos
hebben wij de mooiste en meest uitgebreide web site van alle dorpsverenigingen en ook onze
nieuwsbrieven zijn fantastisch. Bij andere verenigingen brengen ze die nieuwsbrieven 1 a 2 keer per
jaar uit terwijl wij er afgelopen jaar 50 hadden. Ook de contributie inning en het printen van Inkies
bonnen is nu dankzij Erik allemaal professioneel geregeld. Er zijn door Erik ook fraaie handleidingen
geschreven voor het onderhoud van de web site en er is nu ook een draaiboek voor het Paasvuur.
We gaan Erik heel erg missen!
9. Rondvraag
Sietze Nicolaas vraagt na de bestuurswisseling waarom er geen voorzitter is wat het bestuur nu
gaat doen?
Erik geeft aan dat we het best zonder voorzitter kunnen maar als iemand zich geroepen voelt kan
hij/zij zich direct aanmelden of er nog even over nadenken en meelopen als kandidaat bestuurslid.

We kunnen dan over 2-3 maanden een bijzondere jaarvergadering houden waarin de voorzitter
door het zittende bestuur voorgedragen wordt.
Anne Jelle Schilstra merkt op dat de informatie over Midwolde op Wikipedia in zijn ogen wel erg
summier is en vraagt of men samen met hem die informatie over Midwolde zou willen updaten. In
principe kan iedereen dat ook zelf doen.
Verder vestigt Anne Jelle nog even de aandacht op de poging die hij met anderen doet om het
zwarte schuurtje, dat tegen de afspraken met de PGLO (eigenaar) in op het parkeerterrein ten
zuiden van de kerk in geplaatst is, te laten verwijderen. Het is formeel een kwestie tussen gemeente
en PGLO. In 2002 was de dorpsvereniging betrokken bij het tot stand komen van het besluit van de
gemeenteraad om het terrein een agrarische bestemming te laten behouden, later door veranderde
regelgeving, gewijzigd in de bestemming parkeerterrein.
Erik van Wijk vraagt of al iets bekend is over de besluitvorming rond de snelle fietsroute naar
Groningen of die ten noorden of zuiden van de A7 komt te liggen. Jos antwoord dat voor zo ver het
bestuur weet dit nog niet door de Provincie besloten is.
José de Boer vraagt waarom het Paasvuur nog niet is aangekondigd via bv een nieuwsbrief. Erik
Zoethout antwoord hierop dat wij formeel nog niet de goedkeuring hebben van de Gemeente Leek
waar vergunning voor het Paasvuur is aangevraagd. Jan Jaap de Boer vult hierop aan dat hij de
betreffende ambtenaren maar niet te pakken krijgt en morgen persoonlijk naar het Gemeentehuis
gaat om dit te regelen.
Bert de Boer vertelt kort dat er ontwikkelingen zijn rond het terrein Jager/Dusseldorp en dat er een
overeenkomst gesloten is of gaat worden waarbij Dusseldorp en de Gemeente er naar streven om
het bestemmingsplan zo te wijzigen dat bedrijven tot en met milieucategorie 3.2 zijn toegestaan
inclusief transportbedrijven waardoor Dusseldorp het terrein met gebouwen kan verkopen. Bert
vraagt of hij gemachtigd kan worden om namens de dorpsvereniging aan gesprekken hierover mee
te praten.
Jos antwoord dat Henk Smits ons tot nu toe heeft vertegenwoordigd op dit dossier en bij belangrijke
besluiten of het innemen van standpunten ook altijd eerst overlegt of het bestuur daarmee accoord
is. Het lijkt ons goed als met Henk Smits wordt samengewerkt en Geert Kruiter biedt spontaan aan
om ook een keer mee te denken als belangrijke standpunten of besluiten genomen moeten worden.
Sietze Nikolaas geeft aan dat er nog steeds enkele activiteiten (uitrukken van auto’s van de afd
riolering) plaatsvinden op het terrein van Jager/Dusseldorp terrein.
Ada Kruiter en Harm Nienhuis zijn erg actief bezig met het stimuleren van het electrisch rijden en
de voorzieningen om dit goed voor elkaar te krijgen vragen investeringen in een App en laadpalen.
Men vraag in principe of de dorpsvereniging daar aan bij wil dragen.
Jos Leber geeft aan dat hij dit meer op de weg vindt liggen van Buurkracht waarmee ook blijkens de
flyers juist op dit gebied wordt samengewerkt. Zijn advies is ook om net als bij een collectief zonneof windproject eerst een sluitende business case te maken.
Wim Lubbers reageert hierop door te stellen dat het een ondernemersverantwoordelijkheid is om te
investeren in dit geval in electrisch rijden en niet die van de dorpsvereniging.
Ada Kruiter vraagt hoe de aanwezigen denken over een duurzaam gemeenschap waarop Erik
antwoord dat hij wel een digitale enquete wil maken obv nog te maken vragen van DuurZSaam
Actief Midwolde.
De vergadering wordt daarna door Erik afgesloten en de drankjes worden uitgeserveerd en iets later
ook de bitterballen. Daarna werd er nog gezellig nagepraat en om 11:30 verlaten de laatste leden
Gasterij Inkies.
Jos Leber
Secretaris Dorpsvereniging Midwolde

