
  
Notulen Jaarvergadering 2019 
 

 

 Datum : woensdag 20 maart 2019  
Aanvang : 20.00 uur (zaal open om 19.45 uur)  
Locatie : Dorpshuis Bastogne 

1 Opening door de voorzitter  
De voorzitter opent de 21e jaarvergadering om 20:04  

2 Mededelingen  
Koffie en cake wordt aangeboden door Dorpshuis de Bastogne en door Dorpsbelangen. 
De voorzitter deelt mee dat foutief in agenda staat dat Alice als penningmeester ipv secretaris het bestuur 
verlaat.  
Zaterdag is Zwerfvuildag.  
Het paasvuur gaat plaatsvinden aan de kleine Esweg. Snoeihout brengen op 20 april a.s. Het paasvuur 
wordt ontstoken op 21 april a.s. vanaf 19.30 uur. 

3 Notulen jaarvergadering 21 maart 2018 
Aanwezige vindt drie schrijffouten, beter opletten 

4 Secretarieel jaarverslag 2018  
In bestuursjaar 2018 heeft het bestuur 10 algemene bestuursvergaderingen gehouden. Het aantal 
leden van DB in dit jaar is gestegen van 235 naar 237 en we hebben nog steeds 1 (?) donateur.  
Ook het afgelopen bestuursjaar stond een aantal onderwerpen, net als het daaraan voorafgaande 
jaar, vaak op de agenda. Ondermeer de uitvoering/afsluiting van het verkeersplan middels het 
verlichtingsplan, onderhoud Boermarkepad, diverse uitnodigingen van de brede overleggroep 
kleine dorpen, dialoogbijeenkomsten over duurzaamheid maar ook voor feestavond voor 
vrijwilligers uit de Wolden. De behandeling van de binnengekomen mail wordt, door een nieuwe, 
voordeliger hosting (dank aan Jacco Struik) sinds afgelopen jaar live, via de beamer, behandeld.  
Nadat we ons tijdens het bestuursuitje hebben laten voorlichten over asperges door Erik Weiland 
hebben we ons verdiept in de nieuwe AVG-wetgeving, Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Het budget van de Aanser Wiezer is opgetrokken om de nummers in het 
vervolg in kleur te laten verschijnen. 
Veilig Verkeer Nederland is tijdens een bestuursvergadering aangeschoven en samen met Anco 
Bierman heeft het bestuur een lasercontrole gehouden op diverse toegangswegen in Ansen. De 
uitslag gaf een duidelijk beeld dat de overgrote meerderheid zich behoorlijk aan de opgelegde 
snelheid houdt, we hebben de gemeente nog niet kunnen overtuigen om een continu-smiley te 
plaatsen. Bij het bestuur zijn “kliko”-stickers van 30 km te bestellen.  
Jaarlijks controleren we de wegbermen en geven onze bevindingen door aan ons contactpersoon 
binnen de gemeente. De wandelroutes zijn nagelopen en dit najaar zijn bij de ingangen van het 
dorp bloembollen geplaatst, mede mogelijk gemaakt door bollenboer Joling. De AED vrijwilligers 
zijn door Aise weer up-to-date ingelicht en bij Arend en Alice was voor de eerste keer de 
fruitpersdag.  
Vrijdag 1 februari is er een kleine opening/ingebruikstelling van de nieuwe straatverlichting 
geweest. In de bebouwde kom en op enige wegen daaromheen zijn sinds kort de oude 
straatlantarens vervangen door fraaie lantarens. Echt een opknapper voor het dorp. Een mooi 
model straatlantaren met duurzame verlichting, rekening houdend met het landschap. 
Lichtsterkte wordt ook aangepast buiten de spitsuren. Deze aanpassingen vormen het sluitstuk 
van het plan ‘Ansen Veilig, da’s Mooi’. We hebben daar even bij stil gestaan met ondermeer 



wethouder Mirjam Pauwels, het bestuur van Dorpsbelangen, afgevaardigden van Energiek Ansen, 
de verlichtingswerkgroep van Ansen, de Stichting Ruinen 1865.  
Zoals gebruikelijk en naar alle tevredenheid werd ook dit jaar het paasvuur georganiseerd en is de 
kerstboom op het Brinkje geplaatst, beide activiteiten samen met de VVVo. Het waren beiden 
weer succesvolle activiteiten en wij bedanken de VVVo voor deze goede samenwerking.  
Onder DB vallen een heel aantal werkgroepen en vrijwilligers, die zeer gewenste taken uitvoeren 
in en om het dorp. Zo heeft inmiddels de eerste vergadering van de nieuwe dorpsvisie-commissie 
plaatsgevonden. Allen worden dan ook uitdrukkelijk bedankt door het bestuur voor hun inzet van 
het afgelopen jaar. 

5 Financieel verslag 2018 
Penningmeester Alice geeft een toelichting op het  rondgedeelde financieel verslag. Er rijzen verder geen 
vragen en ook de kascommissie  (Albert Smand en Margaret Feenstra) hebben het financieel jaar 2018 
gecontroleerd en in orde bevonden. Decharge wordt verleend.  
Albert is aftredend lid. Frans Westenbrink meldt zich als nieuw lid van de kascommissie aan.  

6 Begroting 2019 
Aanwezige vraagt zich af of de vergoeding voor de bestuursleden al niet te lang op 20 euro pp staat, het 
bestuur zal er een indexering op loslaten.  

7 Beleidsplan 2019-2020 
Voorzitter vat het beleidsplan als volgt samen 
Er is een nieuwe dorpsvisiecommissie samengesteld bestaande uit Jan Gorter, Robert Hoogendorp, Celia 
Tromp, Gretha Luning, Allert Jan ter Wee en Alet Vlot. De commissie is voornemens ook deze vernieuwde 
dorpsvisie te laten ontstaan dmv een te houden enquete 
Mbt Wonen en Leefklimaat: de laatste kavels van Erve Wink en van Prinses op de Es blijken te zijn 
verkocht. Gerda Tissingh merkt op dat dat het jammer is dat er geen huizen worden aangeboden in de 
prijsklasse voor starters, waardoor de jeugd wegtrekt. Albert Smand geeft aan door aanbod te creëren de 
vraag vanzelf zal ontstaan, ipv eerst een onderzoek naar eventuele vraag te houden. 
De Glasvezelverbinding laat met name voor wat betreft de TV voorziening zeker voor 15 van de 
aanwezigen te wensen over. Diverse ervaringen worden gedeeld en met name Tweak schijnt het met het 
‘bufferen’ het slechtst op orde te hebben. Robert geeft aan dat dit ook een oorzaak heeft in de manier 
waarop Glaswezel de Wolden het heeft ingericht. Immers, de deelnemende providers dienen een bedrag 
aan het netwerk af te staan waardoor grotere, meer stabiele providers niet meedoen.  
Men kan inmiddels overstappen naar een andere/nieuw provider omdat de meeste mensen nu een jaar lid 
zijn. 
Website: Arend Mekkes geeft aan dat er met name door de grotere verenigingen (Dorpsbelangen, VVVo) 
te weinig op de website wordt gedeeld 
Mobiele Netwerk is in Ansen niet uitstekend, Bestuur geeft aan een onderzoek te hebben gedaan naar 
bijstellen/versterken van de zender bij Ruinen maar daar niet verder mee komt. Robert geeft aan dat via 
een instelling op je mobiel je kunt bellen via je wifi-netwerk 
Verkeer: Allert Jan geeft nogmaals aan dat er geen verontrustende uitkomsten waren van de lasermeting 
die het bestuur ism VVN heeft gehouden. Ervaringen uit de zaal vermoeden anders, het bestuur geeft aan 
dat liefhebbers na afloop van de vergadering stickers kunnen afhalen. Iemand vraagt zich af of een 
aanduiding op het wegdek een manier is om de snelheid terug te dringen en uit de zaal rijst opnieuw de 
vraag naar een continue smiley. Anne Koster geeft tenslotte aan dat auto’s tegenwoordig te luxe zijn, het 
rijden in een Renault 4 verlaagt uit zichzelf de snelheid. 
Arend van Dijk vraagt zich af of de paddentunnel op de Ruinerdijk geen onderhoud nodig heeft middels 
aan,- of dichtstraten 
Arend Mekkes denkt dat het begin van de Dwingelerweg inmiddels aan groot onderhoud toe zal zijn en 
eenzelfde inrichting verdient als de Kerkdijk. Kirsten sluit daarbij aan met de opmerking dat  begin om de 
Kamp (tot voorbij plan Wink) uiteindelijk ook deze uitstraling zou krijgen. Het bestuur gaat ermee aan de 
slag 



 

Verlichting: voorzitter geeft aan dat er nog een aantal kleine puntjes moeten worden afgewerkt. Maria 
Pels geeft aan dat met name het eerste stuk van Om de Kamp nog te slecht is verlicht 
Natuur en Milieu: Deet Hoogveld vraagt zich af of dorpsbelangen geen taak heeft in voorlichten van het 
dorp over de bloembollenteelt. Er is op dit moment veel aandacht in de media en in dat kader had Deet 
ook al contact gezocht met Joling die graag een en ander over de bollenteelt uit de doeken zou willen 
doen. Arjan Muggen benadrukt dat inderdaad de discussie met de teler niet uit de weg moet worden 
gegaan. 

8 Bestuursverkiezing  
Aftredend als bestuurslid en penningmeester en niet herkiesbaar voor functie is Alice Luning, Voorzitter 
bedankt haar voor haar inzet. 5 jaar is mooi maar over 5 jaar misschien wel weer beschikbaar. Eén en 
ander wordt bekrachtigd met een bloempje. Het bestuur stelt voor de functie van Penningmeester Bert 
van Dijk voor. Het bestuur stelt verkiesbaar als bestuurslid Gerlinda Muggen, zij wordt door de vergadering 
met applaus welkom geheten. 

9 Rondvraag  
Pieter Buiten geeft aan dat hij de bankjes op het brinkje onderhoudt/schoonhoudt, maar wil daar liever 
geen verplichting aan hebben. Bankjes worden meegenomen in NL-doet. 
Niesje Tissingh; als er toch een mooi tegoed in kas is misschien maar eens wat extra lampjes in de 
kerstboom kopen, nemen we mee 
Arend Mekkes: mbt kas, misschien een soort ‘initiatiefrijk Ansen’ inrichten, denken we over na maar 
nieuwe dorpsvisie zal waarschijnlijk ook aanspraak doen op de tegoeden van de vereniging. 

10 Beleidsplan 2018 Stichting Dorpshuis Ansen, tevens financieel verslag.  
Secretaris Patricia van der Zalm van het dorpshuisbestuur geeft verslag van het reilen en zeilen van de 
Bastogne.  Arend Mekkes spreekt zijn waardering uit voor de inspanningen van het dorpshuisbestuur maar 
vraagt zich af wat de reden is om veranderingen in het beleid door te voeren waardoor Lutske zich 
genoodzaakt voelde te stoppen als beheerder. Patricia gaf aan dat in grote lijnen vernieuwing van bestuur 
en veranderende inzichten aanleiding zouden kunnen zijn, maar dit graag met het bestuur in een 
persoonlijk gesprek met de betrokkenen verder toe te willen lichten. De aanwezigen dringen hier ook op 
aan om de lucht te klaren. Afgesproken wordt dat het bestuur van de Stichting Dorpshuis Ansen dit gaat 
oppakken. 

11 Na de pauze 
Jan Bloemhof vertelt onder andere over Leuk Lerend & Lonend, De geheimen van succes. Welke 
routinematige gewoontes heb jij? Veel dagelijkse dingen doen wij gewoon, omdat het in ons systeem of 
omdat het aangeleerd is. 

12 Sluiting rond 22.30 


