Jaarverslag 2013
Hierbij het verslag over de werkzaamheden/activiteiten in 2013 van het
bestuur en de wijkvertegenwoordigers van het Plaatselijk belang dorp Dalfsen.
De vereniging telde 222 leden.
Het bestuur bestond uit:
 Rein Kuipers – voorzitter
 Sientje Swartjes – tweede voorzitter
 René van der Beeke – webmaster
 Paola Meijer - tijdelijk secretaris
 Ria Mutter
Wijkvertegenwoordigers zijn:
Marian Burgmeier - Dinie van Dijk – Alita Frijling – Joke Wesselink - Magriet
Zandink en Wim Duteweerd.
Aftredend: Magriet Zandink
Iedere maand vergadert het Bestuur en ieder kwartaal met de
wijkvertegenwoordigers, In de vergaderzaal van Het Klooster van Dalfsen.
Activiteiten:
Plaatselijk Belang dorp Dalfsen heeft zich afgelopen jaar bezig gehouden met
een aantal projecten om de leefbaarheid in Dalfsen te verbeteren zoals:

Proef Dalfsen: een gezamenlijke activiteit van een aantal verenigingen en
horeca op 14 september 2013 ook op deze dag was de monumentendag hierbij
zijn wandel en fietsroutes uitgezet en waren een aantal monumenten
opengesteld voor publiek. Ook was er van alles rondom de molen
(streekmarkt), het kerkplein (Horeca was aanwezig, Bier proeven,
jongerenavond. Kortom een gezellige dag waar Dalfsen zich presenteert. De
volgende Proef Dalfsen staat gepland op 13 september 2014 de
voorbereidingen zijn in volle gang.

Typisch Dalfsen: Denkt mee over: Kerkplein, kloppend hart van Dalfsen
Meer reuring om het kerkplein- Openbare verlichting - straatmeubilair –
terrassen en uitstraling- Parkeren op en om het Kerkplein ook is Typisch
Dalfsen nauw betrokken bij het Waterfront.
Speeltuinen: Er is een nieuw speeltuinenbeleid opgesteld door de gemeente in
samenspraak met alle plaatselijk belangen.
Rechterensedijk: De aanpassingen zijn gedaan. Dit blijft onze aandacht houden.
Paasvuur: Organiseren paasvuur i.s.m. v. Leussen.(Pinkstervuur)
Duurzaam Dalfsen: Hierin zijn wij ook betrokken we zijn bezig samen met de
gemeente en andere partijen om te kijken wat de bevolking wil van Dalfsen.
Dalfsen Groen: Hoe kunnen we Dalfsen groener maken, aantrekkelijk voor het
toerisme.
Stimulans: Het volgen en helpen meedenken over de nieuwe WMO en hoe wij
onze leefomgeving in Dalfsen beter kunnen maken.
Beweegtuin: Wij ondersteunen deze werkgroep “Beweegtuin” het financiële
gedeelte is bijna rond, en hopen dit jaar nog te kunnen beginnen met de
realisatie.
Verkeer: hier word deelgenomen in lokale en regionale commissies voor de
verkeerveiligheid Bv. Klankbordgroep PS voor de N 340.
Evenementen: Ondersteunt organisaties bij het opzetten van vastgelopen
evenementen en het opzetten van nieuwe evenementen.
Organisatievorm: wij zijn een vereniging met wijkindeling met
wijkvertegenwoordigers welke de ogen en oren van/naar de bewoners zijn.
Onze voornemens in 2014: Voedselbank, armoedebeleid, WMO, onderhoud
van stoep/ straat en groen.

Financiën:
Debet
Saldo betaalrekening:

Balans per 1 januari 2013:
Credit:
€. 2.232,97 Saldo eigen vermogen: €. 2.232,97

Debet
Saldo betaalrekening:

Balans per 31 december 2013:
Credit:
€. 3.819,59 Saldo eigen vermogen: €. 3.819,59

Resultatenrekening:
Inkomsten:
Uitgaven:
Contributie:
€. 1.130,00 Bankkosten
€. 110,56
Bijdrage (gem Dalfsen)
Kosten ledenvergadering€. 108,00
Monumentendag
€. 500,00 Vergaderkosten
€.
40,00
Herstelpost/correctie €. 616,36 Bloemetjes ed
€.
87,26
Vrijwilligersavond
€. 152,00
Stonatie contributie
€.
20,00
Overige kosten
€. 141,95
batig saldo
€. 1.586,62
Totaal:

Inkomsten:
Contributie:
(220 leden)

Totaal:

Paola Meijer, secretaris

€. 2246,36

€. 2246,36

Begroting 2014:
Uitgaven:
€. 1.100,00 Bankkosten
€.
Kosten ledenvergadering€.
Vergaderkosten
€.
Bloemetjes ed
€.
Vrijwilligersavond
€.
Onvoorzien
€.
Donatie Beleeftuin
€.
€. 1100,00

125,00
110,00
50,00
90,00
160,00
65,00
500,00

€. 1100,00

