Uitnodiging Algemene
ledenvergadering 17 mei 2011
Jaarverslagen

Aan
: Leden Vereniging Plaatselijk Belang dorp Dalfsen
Betreft : Algemene ledenvergadering 2010
Plaats : Hof van Dalfsen
Datum : 17 mei 2011
Aanvang: 20.00 uur
AGENDA
Opening door de voorzitter
Vaststelling agenda:
Verslag algemene ledenvergadering d.d.: 18 mei 2010
Mededelingen:
Bestuursverkiezing:
Dhr. R.Kuipers,herkiesbaar
Dhr. R.v.d.Beeke, herkiesbaar
Kandidaten kunnen zich conform de reglementen aanmelden bij
het secretariaat, bij voorkeur een secretaris
Ingekomen stukken:
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie en decharge bestuur voor boekjaar 2010
De kascommissie bestond voor 2010 uit de dames J.Porte en
M.Tempelman. Mevrouw Porte is niet herkiesbaar
Rondvraag:
Pauze
1. Woonservicegebieden en verteld over de te verwachten
initiatieven voor zorg en wonen met zorg (bijvoorbeeld in
leegstaande
panden).
MvM
2. Hondenpoepbeleid
KA
3. Activiteitenterrein
KA

4. Waterfront, sociale huurwoningen in het
Waterfront
EG
5. Buurtbus (o.a. voorwaarden waaraan vrijwilligersvereniging
moet voldoen)
EG
6. Burgemeester Noten stelt zich voor, motiveert waarom hij
burgemeester van Dalfsen wilde worden, verteld over de
bestuurlijke toekomst van Dalfsen (intergemeentelijke
samenwerking)
HN

Sluiting door de voorzitter/burgemeester .
J.Oomkes, secretaris
Cc: College van B&W.

Jaarverslag 2010

Secretaris
Hierbij treft u het verslag over de werkzaamheden/activiteiten in
2010 van het bestuur en de wijkvertegenwoordigers van het
Plaatselijk Belang dorp Dalfsen.
De vereniging telde 273 leden .
Het bestuur bestond uit de volgende personen:
Rein Kuipers - voorzitter
Sientje Swartjes – 2e voorzitter
Jan Oomkes – secretaris/penningmeester
René v.d Beeke – webmaster
Paola Meier – projecten
Ria Mutter – projecten
Wijkvertegenwoordigers
De wijkvertegenwoordigers waren de dames: Marian BurgmeijerDinie v Dijk- Joke Wesselink-en Magriet Zandink en de heren Wim
Duteweerd en Johan Offenberg.
Het bestuur vergadert maandelijks m.u.v. de maanden juli en
augustus. Ieder kwartaal wordt er eenmaal vergaderd met de
wijkvertegenwoordigers. Tijdens deze vergaderingen worden zij
geïnformeerd over de lopende zaken en brengen zij advies uit en
geven informatie uit hun wijken door.
Het bestuur heeft zich in 2010 met de volgende zaken bezig
gehouden:

Activiteitenterrein:
In samenwerking met Damovo zijn diverse locaties bekeken, zoals:
Bellingeweer- Haersolterweg tegenover de sportvelden- Oude
Station- Vossersteeg- Ankummer Es/LeemculewegRuitenborghstraat- Koesteeg en uiteindelijk het terrein westelijk van
het Gemeentehuis.

Verkeer:
Het PBdD is betrokken bij het verkeersoverleg van de gemeente.
Hierin nemen naast de betrokken ambtenaren, alle PB’en en de
politie deel. Daarnaast neemt het PBdD deel aan onderzoeken
voor de korte en lange termijn, b.v afzetting winkelstraat of
stroomwegen en de consultatiegroep N 340.
Herhaaldelijk heeft het PBdD aangedrongen op vervanging van de
levensgevaarlijke metalen blokjes en regenwaterafvoergoten in de
winkelstraten . Helaas nog steeds zonder resultaat.
Ook heeft het PBdD gevraagd om extra parkeerplaatsen aan de
Molendijk, hetgeen in 2011 zal resulteren in 10 extra plaatsen in
het doodlopende stuk na de Oosterstraat.

Speeltuinen.
Wij als PBdD zijn met de gemeente in overleg over de aanpak en
het onderhoud van de speeltuintjes in Dalfsen.
Omdat wij vinden dat onze kinderen zonder gevaar en hondenpoep
moeten kunnen spelen , hebben wij de gemeente gevraagd wat
hun onderhoudsplan en het plan van aanpak is.
Dit plan is inmiddels bij ons bekend.
Wij als PBdD willen, als het nodig is, bemiddelend optreden tussen
de Buurt en de Gemeente Dus wanneer u meent dat het
speeltuintje bij u aan onderhoud toe is, kom dan naar ons toe en
dan zullen we samen met u en de gemeente kijken wat er aan te
doen valt.
Wanneer de plannen geaccepteerd en uitgewerkt gaan worden ,
dan moet er natuurlijk op toegekeken worden. Bent u diegene die
zich hiervoor aanmeldt?

Hondenbeleid
De gemeente heeft het hondenbeleid aangescherpt , waarbij
nauwlettender toegezien wordt of de honden wel aangelijnd zijn en
of hun uitwerpselen wel opgeruimd worden. Het PBdD ondersteunt
dit beleid, maar heeft wel kanttekeningen bij de uitvoering. Naar
haar mening dienen er meer “losloopveldjes” gemaakt te worden.
De toiletten staan uiteindelijk op een afstand van 300 meter van
elkaar. Om de honden te kunnen laten rennen moet er verder
gewandeld worden, hetgeen voor senioren en mensen die slecht
ter been zijn een behoorlijke handicap kan zijn. Ook na 2010 heeft
dit de aandacht.

Overleg

Naast de gemeente zijn vaste overlegpartners;
Alle andere Plaatselijk Belangen / Vrienden van Dalfsen
/Vechthorst/Politie/Ondernemend Dalfsen/Historische Kring
/Trefkoele-Wandel driedaagse- Kunst om Dalfsen

Penningmeester
Financieel Verslag
2010 PBdD
Balans per 31
december 2010
31-12-10
Rabo
betaalrekening

31-12-09

31-12-10

31-12-09

1700,58

1458,79 Vermogen

1700,58

1458,79

1700,58

1458,79

1700,58

1458,79

Exploitatie
rekening 2010
inkomsten
Contributies
Stortingen

uitgaven

1352,45

Afdelingsactiviteiten

128,40

secretariaat/bestuur

164,15

Bankkosten

170,13

V&V

161,95

Onderhoud

540,85

Saldo

443,77

1480,85
Begroting
Contributies
Subsidie

1200,00
120,00

1480,85
2011
secretariaat/bestuur

150,00

Bankkosten

120,00

V&V
Onderhoud
Spaarrekening (opt)
1320,00

60,00
100,00
890,00
1320,00

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van: 18 mei
2010
De voorzitter , Sientje Swartjes,opent de vergadering en heet
allen welkom. Zij verklaart waarom zij deze vergadering voorzit en
waarom dit jaar gekozen is voor een gezamenlijke vergadering met
de jaarlijkse info avond van de gemeente voor de kern Dalfsen.
Afwezig: Rein Kuipers, Henk Snijder, Wim Duteweerd en Gerjan
Kulsdom (allen m.k)
Vaststelling agenda; de agenda wordt goedgekeurd
Verslag vergadering: 23 april 2009. Er zijn geen op- en/of
aanmerkingen. Hiermee wordt het verslag goedgekeurd.
Mededelingen;
Bestuursverkiezing: Dit jaar zijn Gerjan Kulsdom en Ria Mutter
aan de beurt om af te treden. Sientje draagt tijdelijk de leiding van
de vergadering over aan Jan Oomkes.
 Gerjan Kulsdom is niet herkiesbaar en treedt tevens af als
penningmeester. Jan Oomkes zal het
penningmeesterschap waarnemen tot zich een nieuwe
kandidaat aanmeldt. De vergadering gaat hiermee akkoord.
 Ria Mutter stelt zich wederom beschikbaar.
 Paola Meijer heeft zich kandidaat gesteld voor een
bestuursfunctie en stelt zich voor. Beide dames verlaten de
vergadering. Op de vraag van Jan Oomkes of er bezwaren
zijn tegen de kandidatuur van beide dames wordt
ontkennend gereageerd, waarna zij weer in de vergadering
uitgenodigd worden. Zij worden unaniem door de
aanwezige leden gekozen, waarna Jan Oomkes beide
dames aan de bestuurstafel nodigt.
Ingekomen stukken:
 Jaarverslag secretaris. Na voorlezing gaat de vergadering
akkoord.






Jaarverslag penningmeester: Omdat de penningmeester
niet aanwezig is, geeft Jan Oomkes een verklaring bij de
getoonde cijfers. De vergadering gaat akkoord.
Verslag kascommissie; De kommissie bestaande uit de
heer v. Rijsdijk en mevr. Porte verklaart bij monde van de
heer Rijsdijk de boeken te hebben gecontroleerd en geen
afwijkingen van saldi en boekingen. Zij bevelen de
vergadering aan het bestuur te dechargeren voor het
boekjaar 2009. Hetgeen geschiedde.
De heer v Rijsdijk moet statutair aftreden en de vergadering
wordt verzocht een 2e kandidaat naast mevr. Porte te
benoemen. Er meldt zich echter geen kandidaat.(Buiten de
vergadering meldt mevr. M(Arjan) Tempelman zich als 2e
kandidaat).

.
Info avond gemeente
De 3 aanwezige wethouders stellen zich voor en verontschuldigen
de burgemeester.
Hiervan is een separaat verslag gemaakt dat bij dit verslag
verspreid zal worden
Na hun toelichtingen wordt er gepauzeerd , waarna er
gelegenheid was vragen te stellen.

-

