Algemene ledenvergadering VDW 10 mei 2017
Plaats:

De Tille in Westerlee

Aanwezig:

zie lijst

1. Opening
Ger opent de vergadering en dit jaar voor het laatst als voorzitter. Hij heet iedereen van harte
welkom.
Hij kan ook direct nog een succesje melden. De provincie geeft nog een subsidiebedrag voor de
realisatie van een pannaveldje bij het Boshoes. Daarmee zijn de wensen van 5 jaar geleden allemaal
gerealiseerd. Dat we dat voor elkaar hebben gekregen daar mogen we trots op zijn aldus Ger. Hij
spreekt de hoop uit dat de Tille, het Boshoes en het speelveldje, ontmoetingsplekken worden voor
de bewoners van Westerlee.
Helaas kent het dorp nu wel 1 school minder maar alle leerlingen zijn overgegaan naar de andere
school (Het Baken) in het dorp. We mogen blij zijn dat we ons dorp mooi en op orde houden.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016
Het verslag wordt goedgekeurd en daarmee vastgesteld.
N.a.v.:
punt 6 de omschrijving projecten etc. , zoals in het verslag is opgenomen, is correct.
3. Jaarverslag 2016
Het jaarverslag 2016 wordt vastgesteld.
4. Financiën
Organisatiegelden
De penningmeester Harry Visker licht toe dat het bedrag van € 220,97 van de groengroep voor dit
jaar ondersteuning is geweest. Door een veranderde werkwijze van Staats Bosbeheer heeft het
bestuur van VDW besloten dat de Groengroep in 2017 ondergebracht wordt bij SBB. Dit met de
volledige ondersteuning van de Groengroep zelf. Wij als bestuur van VDW kunnen de
verantwoordelijkheid die SBB van ons in de nieuwe situatie verwacht, niet meer dragen.
Wethouder Bard Boon vult aan dat alle vrijwilligers in de gemeente Oldambt verzekerd zijn via de
gemeente.

Leefbaarheidsgelden
Ook hier een toelichting door de penningmeester. Hij geeft uitleg over hoe de subsidie aangevraagd
kan worden en dat VDW op diversen manieren dit onder de aandacht heeft gebracht. Maar tot onze
verrassing kregen we minder aanvragen dan in 2015.

We wilden daarnaast ook als VDW iets voor het dorp zelf regelen. Dit jaar hebben we een
snelheidsdisplay aangeschaft. Dit ook naar aanleiding van de wens tot meer veiligheid op de
Hoofdweg die tijdens de vorige bewonersavond aan de orde is geweest. Dit jaar willen we ook nog
een tweede display aanvragen en we hebben dit aangevraagd via het budget burgerinitiatieven.
We hopen met de displays het gedrag van de weggebruikers te veranderen.
Harry Visker als beheerder van de display, geeft ook uitleg bij de cijfers van de Hoofdweg en
Tranendallaan, waar de display nu staat.
Hoofdweg:
Waargenomen 1143 voertuigen op de Hoofdweg. Daarvan hebben ongeveer 350 voertuigen zich aan
de juiste snelheid gehouden. De hoogst gemeten snelheid op de Hoofdweg was 94 km/u.
Tranendallaan:
Daar staat de display nu ongeveer een week. Daar zijn 749 voertuigen langsgekomen. 140 voertuigen
reden 50 km. Hoogste gemeten snelheid was 118 km/u.
Het is belangrijk om de trends er uit te kunnen halen en we zullen dit ook via Westerlink etc.
proberen te delen.
6. Begroting 2018
Bedrag van de gemeente op de begroting is nu nog een aanname, we weten in het najaar pas
hoeveel het echt gaat worden.
De begroting wordt vastgesteld.
De penningmeester wordt bedankt voor de financiële stukken. De overzichten van leefbaarheid- en
organisatiegelden worden goedgekeurd.
7. Verslag kascommissie
Be Mooibroek en Piet Smit hebben op 13 febr. jl. de kasstukken gecontroleerd en hebben geen
onregelmatigheden vastgesteld. De kascommissie stelt voor om decharge te verlenen. De
vergadering gaat hiermee akkoord. Harry Visker doet goed werk als penningmeester en krijgt de
complimenten daarvoor van het bestuur en de kascommissie.
8. Verkiezing kascommissielid
Be Mooibroek is aftredend en mw. Elly Staats wordt benoemd als kascommissielid.
9. Verkiezing bestuursleden
Aftredend voorzitter is Ger de Maar. Hij stelt zich direct verkiesbaar als algemeen bestuurslid.
In de afgelopen tijd hebben we Rense Louwes bereid gevonden op termijn Ger op te volgen. Rense
wil eerst de subsidieaanvragen rondom de Tille afronden. Ter overbrugging heeft Jan Meendering ja
gezegd om tijdelijk als interim voorzitter deze periode te overbruggen. Verwachting is dat dit voor 1 a
1,5 jaar is.

Ger algemeen bestuurslid - herkiesbaar
Jan Meendering herkiesbaar - interim voorzitter akkoord
Ina Demandt - herkiesbaar
Cornelis van der Poel - herkiesbaar
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Pascal Meinders – herkiesbaar
Alle kandidaten worden herkozen.
Rense Louwes gaat eerst als kandidaat bestuurslid aan de slag en op termijn is hij de beoogde
voorzitter.
Er treden veel bestuursleden af dit jaar. Het bestuur wil in de komende periode kijken of het nodig is
om mensen straks iets eerder af te laten treden en her te benoemen om de continuïteit in het
bestuur op peil te houden.
Ger bedankt nog een aantal personen waaronder wethouder Bard Boon, wethouder Ricky van den
Aker en Jurjen Adams die lang vanuit de gemeente samen met VDW gewerkt hebben aan een
leefbaar Westerlee.
Elzo Bruggers die vanuit SWO vanaf de oprichting in 2005 ons met raad en daad heeft bijgestaan en
die nu een andere functie krijgt. Zijn opvolger is Alberto Zanda. Rein Hofman vanuit de gemeente
heeft nu ook een andere functie gekregen en zijn opvolger is Richard Hopman. Richard is helaas
verhinderd. En verder Sjoert van der Laan die ook in het bestuur van VDW heeft gezeten.
10. Afscheid van Ger de Maar als voorzitter van de VDW
Nu neemt de vice voorzitter, Ina Demandt de voorzittershamer over. Ina memoreert Ger zijn
verdiensten. Aanleiding voor oprichting van dorpsbelangen was in 2004 de brede school. Waar moest
die komen? Heiligerlee of Westerlee. Heiligerlee had een dorpsbelangenvereniging en was in gesprek
met de gemeente Scheemda. In Westerlee wilde men ook een vertegenwoordiging die als
gesprekspartner voor de gemeente kon fungeren.
Elzo Bruggers is al vanaf het begin bij VDW betrokken. Veel uit onze dorpsvisie 2005 is gerealiseerd.
Ze bedankt Ger van harte voor zijn inzet voor Westerlee. Eerst als meester en directeur van de FT
Venemaschool en later als voorzitter van dorpsbelangen Westerlee.
En toen werd Ina onderbroken door de binnenkomst van burgemeester Pieter Smit die Ger namens
de Koning een welverdiend lintje opspeldde. Ger is vanaf deze dag lid in de orde Oranje Nassau.
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