
                     V E R E N I G I N G   D O R P S B E LA N G E N   S C H I P B O R G

            Notulen Algemene Ledenvergadering VDS dd. 14 maart 2019

• Welkomstwoorden voor 34 leden (exclusief bestuur) door de voorzitter. Mededelingen: de 
secretaris maakt aanwezigen er attent op dat er nog één plaats vrij is voor de Herhalings-
cursus reanimatie/AED volgende week.

• Notulen Alg. Ledenverg. dd. 28 maart 2018: Paul Hagel merkt op dat décharge betekent dat
de penningmeester ontheven is van z'n verantwoording tot volgend jaar. Menno Heeres gaat 
“ Running Dinner” organiseren en zoekt twee mensen die hem daarbij helpen. De thema-
avond geschiedenis gaat er komen meldt onze voorzitter Arie Oosterlee, die samen met Jan 
Trip reeds bezig is om een website in dit kader op te zetten. Mary Ritsema haakt daarbij aan 
en zoekt samenwerking i.v.m. 65-jarig bestaan “Mooi Schipborg”: uitwisseling foto's etc.

• De voorzitter geeft een samenvatting van de diverse activiteiten die in de afgelopen periode
door VDS zijn georganiseerd:
* Naoberclub: verwelkoming nieuwe inwoners met een attentie
* Nldoet: opknappen dorpshuis
* Opschoondag Schipborg
* Cursus Reanimatie/AED: 12 deelnemers
* Natuurwandeling met gidsen
* De eetbare tuin: excursies
* “Schipborg pakt uit”
* Lezing Bert Staats over “vergeten verzetsheld uit Schipborg” 
* Koffie-ochtenden
* Inzameling oud papier
* Kersstukjes maken
* Nieuwjaarsborrel: goede opkomst. Leuk: nieuwe bewoners uitgenodigd en aanwezig.
* Glasvezelcafés: met succes afgerond
* Muzikaal spektakel met o.a. Roots '66
* Website en een uitgave van een periodieke nieuwsbrief met verenigingsnieuws, aankon-
   ging activiteiten en andere wetenswaardigheden m.b.t. Schipborg en omgeving
* Filmavond kon niet doorgaan, streven is komend najaar
* Goede samenwerking met tennisvereniging (o.a. gebruik kantine) en St. Dorpshuis
* Overleg met gemeente: liep lange tijd goed. Er is nu een nieuwe contactpersoon, overleg 
   moet weer opnieuw vorm krijgen. Nieuwtje: glasbak komt ondergronds.
* En buiten dit om hebben we ook nog een bridgeclub, toneelvereniging de Kymel, loop-
   groep de Drentsche Aa en het FestivalderAa. Kortom: Schipborg bruist!

Uitgelokte interactie met de aanwezige leden ontstaat m.b.t. “Schipborg pakt uit” welke af-
gelopen jaar matig werd bezocht. Piet Rienks geeft uitleg over hoe en waarom op grasveld. 
De tent was niet gekocht, maar wel duur in de huur. De algemene teneur op deze ALV blijkt 
om dit in het vervolg weer huis-aan-huis te gaan doen. In principe is het voor Schipborgers 
bedoeld, nu leken er zelfs meer van buiten het dorp te komen. Henk Jongebloed suggereert 
bewoners Schipborg te vragen wat ze willen (=actiepunt VDS). Jaap Lambeck merkt op dat 
er nog meer “reclame”gewenst is. 
Aan het slot van dit “blokje” worden er een paar mensen “in het zonnetje” gezet: Jaap en 
Greet Lambeck voor hun jarenlange inzet om de inzameling van het oud papier in goede 
banen te leiden en dezelfde Jaap en Paul Hagel die elk jaar opnieuw weer de Opschoondag
organiseren. Bloemen en wijn, uitgereikt door Cobie, vallen hen ten deel.

• Hierna is het woord aan penningmeester Herko Hids over het financiëel verslag 2018. Deze
keer is er -i.t.t. vorig jaar- voor gekozen dat dit verslag één week van te voren kon worden 



opgevraagd en bij de ALV nog enkele papieren exemplaren voor belangstellenden beschik-
baar te hebben.
Om twee redenen zitten we dit jaar voor het eerst “in de min”: 1. De bijdrage voor de geza-
menlijke berging van tennisvereniging, St. Dorpshuis en VDS (voor de veeg-en strooima-
chine). 2. De tent bij “Schipborg pakt uit” (huur 800 euro), welke niet paste in de gemaakte 
begroting.
Paul Hagel heeft nog een vraag over onderhoudscontracten Veeg- en strooimachine en AED.
Deze worden beide nagekomen.

• Begroting 2019 (ook aanvraagbaar): geen bijzonderheden.

• De kascommissie bestaande uit Douwe van Randen en Jan Schut meldt bij monde van laat-
ste dat alle cijfers tot achter de komma kloppen. Décharge wordt verleend aan en applaus 
van de vergadering voor onze penningmeester! Omdat Jan Schut aftreedt is een nieuw lid 
gewenst: Harmen Dijkman meldt zich hiervoor spontaan.

• Vervolgens wordt er lang stilgestaan bij het aftreden van twee bestuursleden (Cobie Krijger
en Herman Hogenhorst) en de daardoor ontstane vacatures, m.n. die van secretaris. Op de 
diverse oproepen in de nieuwsbrief kwam geen enkele respons. Hierna heeft het bestuur 
(m.n. onze voorzitter) een aantal mensen persoonlijk benaderd, waardoor we ter vergade-
ring in ieder geval één nieuw algemeen bestuurslid konden begroeten: Marieke Lindhout,
woonachtig in het voormalige schoolgebouw “de Waterburcht”.
Voorzitter Arie neemt vervolgens met treffende persoonlijke woorden + bloemen + cadeau-
bon van bol.com afscheid van Cobie en Herman. Beiden blijven nog betrokken bij activi-
teiten en nieuwsbrief van VDS!

• Paul Hagel vraagt of het klopt dat de “buitenzitruimte” kadastraal niet meer bij het dorpshuis
hoort door verkoop van “de Waterburcht” hetgeen door Having Perdon van St. Dorpshuis 
wordt bevestigd. Menno Heeres vindt dat er reclame voor Nextdoor gemaakt moet worden
om met meer dorpelingen te kunnen communiceren. Slechts 50 % van het dorp is aangeslo-
ten. Jan Schut kaart aan dat er bermen op de Borgweg kapot worden gereden en zou graag 
willen dat de gemeente hier wat aan doet (= actiepunt VDS). Wethouder Heyerman stond 
destijds positief tegenover gras(beton)tegels, maar dit kreeg geen vervolg. Marieke Lindhout
zegt dat deze tegels hiervoor geen goede oplossing zou zijn omdat ze leiden tot geluidsover-
last, verwijzend naar Orvelte (gem. Midden-Drenthe). Corrie van der Wees suggereert de 
schuine stoeprand, zoals aan de Schipborgerweg. Verder vindt ze dat het Maaibeheer van 
de bermen bij de gemeente aangekaart zou moeten worden: niet te vaak vanuit natuurover-
wegingen.

• Na de pauze (met gelegenheid voor een drankje) doen Having Perdon en Piet Rienks na-
mens de Stichting Dorpshuis verslag van alles rondom de renovatie van het Dorphuis.
De verwachting is dat er deze maand nog begonnen kan worden. Ze zeggen toe dat er
nog een beroep op de inwoners zal worden gedaan voor enkele werkzaamheden.
Tevens zal de komende tijd (verder) onderzocht worden of een samengaan van de Stichting 
Dorpshuis met de Verening Dorpsbelangen gewenst én (m.n. juridisch) mogelijk is. Kunnen
we hier doen wat in andere Drentse dorpen al het geval blijkt? Paul Hagel toont zich kritisch
en wil op een gegeven moment een ledenraadpleging hierover.

• Met een bijzonder goed bezochte afsluiting met hapje en drankje (de eerste voor rekening 
VDS) komt er om ong. 22.45 uur een einde aan deze 69(!)e ALV.

             Deze notulen zijn een co-productie van Piet Rienks en scheidend secretaris Herman Hogenhorst.




