
Jaarpresentatie 2006
Plaatselijk Belang Dedemsvaart 

Vereniging Plaatselijk Belang Dedemsvaart en Omgeving, Sweelinckstraat 24, 7701 TJ  Dedemsvaart





V O O R W O O R D

Geachte leden,

Dat wij als doel hebben het bevorderen van het algemeen welzijn voor u als 
inwoners van Dedemsvaart , zal u bekend zijn.

Uw bestuur heeft zich daar het afgelopen jaar volledig voor ingezet. 

Veel zaken zijn behandeld, zoals openbare orde, verkeersveiligheid, milieu en 
onderhoud wegen.

Momenteel liggen er een drietal plannen omtrent de aanpak van de algehele 
jeugdproblematiek in Dedemsvaart. Wij zijn als Plaatselijk Belang zeer nauw 
betrokken bij het inpasbaar maken van onze ideeën en wensen in een totaalplan.
Wij zullen adequaat reageren en de informatie die wij van u zullen ontvangen zeker 
meenemen in de besprekingen.

Wij hopen het komende jaar u weer van dienst te kunnen zijn en samen met u ons 
in te zetten voor onze leefbaarheid en ons algemeen welzijn.

Dedemsvaart, maart 2007

Henk IJmker
Voorzitter Plaatselijk Belang Dedemsvaart.
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U I T N O D I G I N G

Algemene Ledenvergadering van de vereniging “Plaatselijk Belang Dedemsvaart 
en Omgeving” d.d. maandag 23  april 2007 om 20.00 uur in gebouw ’t Centrum, 
Julianastraat 54 te Dedemsvaart.

AGENDA
1.  Opening door de voorzitter H. IJmker
2.  Notulen : Algemene Ledenvergadering d.d. 25 april 2006
3.  Ingekomen stukken en mededelingen
4.  Financiele stukken / verslag boekjaar 2006
4.a. Rekening en verantwoording boekjaar 2006
 Verslag kascontrole commissie
 Vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2006
 Begroting 2007
4.b. Jaarverslag secretaresse
5.    Bestuursverkiezingen
 Aftredend en herkiesbaar de heer J. Supheert
 Door het bestuur wordt kandidaat gestelde de heer J. Supheert
  
 Aftredend en herkiesbaar de heer W. Veerbeek
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer W. Veerbeek

 Aftredend en herkiesbaar de heer A.P. Frankes
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer A.P. Frankes 
 - voor een periode van 1 jaar

Ingevolge art. 7 lid 2 van de statuten hebben 10 of meer leden het recht een voordracht voor een andere   
 kandidaat schriftelijk in te dienen bij het bestuur tot voor aanvang van de vergadering.

6. Benoemen kascontrole commissie
7. Rondvraag
8.  Sluiting

Na de pauze zal wethouder J. Jansen spreken over actuele politieke onderwerpen die 
betrekking hebben op Dedemsvaart. Daarna heeft u de gelegenheid hem vragen te 
stellen over de problemen die bij u leven.2



B E S T U U R S S A M E N S T E L L I N G  P B D  2006

De heer H. IJmker Moerheimstraat 95 7701 CD Dedemsvaart (voorzitter)
De heer W. Komduur De Aak 140   7701 LD Dedemsvaart (penningmeester)
Mevrouw T. Strijker Sweelinckstraat 24 7701 TJ Dedemsvaart  (secretaris)
De heer J. H. Supheert Hoofdvaart 26  7701 JL Dedemsvaart
De heer W. Veerbeek Julianastraat 15a 7701 GH DedemsvaartDe heer W. Veerbeek Julianastraat 15a 7701 GH DedemsvaartDe heer W. Veerbeek
De heer J. Kosters Moerheimstraat 57 7701 CB Dedemsvaart
De heer H. Kats Postbus 91   7700 AB Dedemsvaart
De heer A.P. Frankes Tottenhamstraat 30 7701 BN Dedemsvaart
Mevrouw R. Vogelzang Rheezerend 166 7701 BK Dedemsvaart

E-mail : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl
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D O E L S T E L L I N G  U I T  D E  S TAT U T E N  VA N  P B D

Doelstelling :
• De vereniging heeft geen binding met een politiek, kerkelijke of 

maatschappelijke stroming.
• De vereniging bevordert het algemeen welzijn van de inwoners van 

Dedemsvaart en omgeving door het kritisch volgen van het beleid van de 
overheden, speciaal die van de plaatselijke overheid.

• De vereniging treedt op als overlegorgaan
• De vereniging werkt samen met organisaties met een zelfde doelstelling
• De vereniging houdt jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afl oop van het 

verenigingsjaar, een algemene ledenvergadering

LIDMAATSCHAP

De contributie bedraagt € 4,50 per jaar per deelnemer.

Indien nog géén lid ?
Dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat PBD : Sweelinckstraat 24, 7701 TJ 
Dedemsvaart (tel.nr. 0523-617848) en/of bij ;
De heer W. Komduur, De Aak 140 te 7701 LD Dedemsvaart (tel.nr. 0523-612777)

Voor de leden wordt jaarlijks de contributie geïnd door de collectanten PBD.
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V E R S L AG  L E D E N V E R G A D E R I N G  25.04.2006

 Verslag ledenvergadering, gehouden op 25 april 2006 in gebouw ’t Centrum te 
Dedemsvaart. Aanwezig : 45 leden / genodigden. (via presentielijst)

1. OPENING
 Henk IJmker opent deze 6e ledenvergadering PBD door een ieder hartelijk 

welkom te heten.

Inleiding door Henk IJmker (voorzitter) :

 In het bijzonder een woord van welkom aan de heer de Vries (gemeente), 
Dedemsvaartse Courant, Reest & Vecht, alsmede de heer W. Runderkamp met 
dochter Joni, de inleider voor deze avond.

 De heer Runderkamp zal ons vertellen en iets laten zien van de gevaren van 
het internet en uitleggen welke risico’s de jongeren daarbij lopen. 

 Het afgelopen jaar is heel veel bij ons over de tafel gegaan, dit heeft u in de 
jaarpresentatie kunnen lezen. Dames en heren we hebben gelijk gehad dat 
de overlast die werd veroorzaakt de spuigaten uit liep. Vorig jaar deden wij 
een dringende oproep dit probleem echt aan te pakken. Door grote druk uit 
te oefenen naar aanleiding van allerlei informatie die wij binnenkregen is er 
actie ondernomen door gemeente en politie. Waartoe dit heeft geleid heeft u 
in februari jl. in de kranten kunnen lezen. Maar wij zijn er nog niet. De politiek 
was te veel vastgeroest en ging alleen af op hun eigen informatiebronnen. 
De uitspraak naderhand dat zij verrast waren over de omvang van de 
problemen heeft ons natuurlijk ook verrast en verbaasd. Een plaatselijk 
belang organisatie is nu net die organisatie die politiek en overheid kan 
bijpraten over wat er leeft en speelt. De reaktie van de politieke partijen om 
na de verkiezingen niet met de rug naar de achterban te staan en te reageren 
op de geluiden uit de samenleving stemt ons hoopvol. Gelukkig zijn heel 
veel zaken in hun programma’s opgenomen. Wij zijn benieuwd of ze hun 
verkiezingsprogramma’s gestand doen. U kunt er van op aan dat wij de zaak 
nauwlettend zullen blijven volgen.

 Van het nieuwe college hebben wij goede verwachtingen en met wethouder 
Jannes Jansen als gebiedswethouder zij we zeer tevreden, gezien de 
ervaringen die wij met hem hadden als voormalig fractievoorzitter. 5



 Naar aanleiding van de klachten van de inwoners van Dedemsvaart 
over overlast en secundaire criminaliteit en de zorg over het middelen 
gebruik hebben wij hierover op 29 november jl. een voorlichtingsavond 
georganiseerd.

 Wij zijn in Volendam geweest en hebben hun ervaringen aangehoord. 
Gesprekken met jongeren en hun noodkreet “doe er iets aan” heeft geleid tot 
de oprichting van “Moedige Moeders”. Door middel van voorlichting willen zij 
in samenwerking met de basisscholen, ouders en schoolverlaters wijzen op 
de gevaren van alcohol en drugs. De stichting “moedige moeders’ zal in juni 
een voorlichtingsavond geven voor ouders en schoolverlaters. Wij zoeken nog 
enthousiaste mensen om ons te helpen bij het uitvoeren van deze belangrijke 
taak. 

 Dames en heren in dit voorwoord heb ik onze zorg uitgesproken over de 
continuïteit van onze belangen vereniging. Bestuursleden, om voor één avond 
in de maand mee te mogen praten en denken over de belangen van onze 
plaats, zijn moeilijk te vinden. Eén ding is zeker en bewezen dat Plaatselijk 
Belang Dedemsvaart absoluut moet blijven en blijven bestaan. Maar ik heb 
toch voor ons en voor u een prettige mededeling. 

 Wij hebben op de valreep een nieuw bestuurslid gevonden, en wel mw. Riet 
Vogelzang die na even bedenktijd spontaan “ja” zei. Ik verwacht dan ook dat u 
straks spontaan ja zult zeggen en haar zult kiezen in het bestuur.

 De komende jaren zullen meer bestuursleden statutair moeten aftreden en wij 
verwachten dat u het algemeen welzijn serieus wilt nemen en ook spontaan ja 
zult zeggen als er op u een beroep wordt gedaan.

2.  NOTULEN, ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 04.05.2005

 Geen bijzonderheden, deze worden goedgekeurd.

6



3.  INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

3.1. Binnengekomen mail van dhr. Sasbrink – deze wordt in de rondvraag    
behandeld.

3.2.  Met kennisgeving afwezig vanavond : de heer IJzerman, de heer Martens, de   
heer Feijen en mevrouw Ruitenberg.

3.3.  Dodenherdenking 04 mei a.s. : de organisatie wordt door PBD weer gedaan   
 dit jaar.

4.  FINANCIELE STUKKEN/VERSLAG BOEKJAAR 2005

4.a. rekening en verantwoording boekjaar 2005

Toelichting door dhr. Komduur :
*  Post uitgaven € 2.903,22 : Hierin zit o.a. verwerkt postbezorging jaarverslag, 

jaarverslag, jaarvergadering.
* Post Adm/secr/kosten € 1.626,00 : Hierin zit o.a. verwerkt enveloppes, extra 

bedrag voor website, etc.
*  Post akties € 576,03 : Hierin zit o.a. verwerkt bezoek Volendam, inleiders etc.
*  Ontvangsten : sponsoring Weekamp deuren en gemeente Hardenberg. 

Opgemerkt wordt dat de contributie kwitanties gesponsord worden door 
Vrieling

*  Waarom geen rente ontvangen ? : toelichting hierop wordt gegeven door 
 dhr. Komduur

Bedankt worden de contributie ophalers :

 Dhr. H. Westenberg, dhr. J. Gruppen, de heer K. Niks, de heer G.J. Froeling, de 
heer H. Pit, de heer A. Gras, de heer E. Kisteman, de heer H. Jansen, de heer M. 
Kuyer, mw. R. Meijerink, dhr. H. Bakker, mw. A. IJmker, de heer J. Snoijer, mw. R. 
Hoorn, mw. Tolman, mw. Waninge, mw. J. Ritfeld.

Vragen vanuit de vergadering omtrent de fi nanciele stukken :
*  Kosten ledenwerving € 1.051,==, waavoor is dit gebruikt ? : Antwoord : 

vergoeding voor de contributie ophalers   en de verspreiding van huis-aan-
huis ledenwervingsfolder 7



4.b.  verslag kascontrolecommissie

 Dhr. Woltjer deelt mede dat hij samen met dhr. IJzerman de kascontrole 
heeft uitgevoerd. Alles was in orde, zag er keurig netjes uit. Hij vraagt de 
vergadering dan ook om decharge te verlenen aan de penningmeester.

4.c.  vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2005

 Deze wordt defi nitief vastgesteld onder dankzegging van de penningmeester 
dhr. Komduur.

4.d. begroting 2006

 Toelichting door dhr. Komduur :
*  meer leden / dus automatisch meer contributie, rente is dit jaar wel weer 

meegenomen. Begroting wordt bij deze dan ook goedgekeurd.

4.e.  kascontrole commissie

 De heren Woltjer en IJzerman worden bij deze beiden nog weer voor een jaar 
benoemd. Beide heren nemen deze benoeming aan.

4.e.  jaarverslag secretaresse

 Het jaarverslag wordt bij deze goedgekeurd door de vergadering.
 Vragen naar aanleiding van dit verslag :
1.  De heer G. Froeling vraagt naar de toekomst van het busstation ? 
 Hoe dit gaat worden etc. 

• Invulling is nog onbekend aldus PBD

2.  Schoonmaakdag : de heer IJmker geeft aan dat de scholen afgehaakt zijn. 
Mochten er initiatieven zijn, dan graag kontakt met R. Feijen.

•  Reaktie van de heer Jansen : misschien is het een optie om de 
buurtverenigingen hiervoor te benaderen. Het dorp is nog lang niet schoon ! 
Ieder idee is welkom.
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3. De heer G.J. Vogelzang is van mening dat de controles op het Rheezerend 
(racebaan) een hot item is, maar naar zij mening is het ‘racen’ verplaatst naar 
het centrum van Dedemsvaart. Veel stunt en vliegwerk wordt hier uitgevoerd. 
Dit geeft de nodige onrust in het centrum van het dorp.

• PBD geeft aan hier regelmatig kontakt over te hebben met de politie. PBD zal 
dit nogmaals meenemen in het overleg

4. De heer Sasbrink vraagt naar de kontakten met de politie. Hij doet verhaal, 
meldt zaken, maar krijgt nooit een bevestiging.

•  PBD heeft indertijd en ook nu overleg met de teamchef. Iedereen moet een 
reaktie ontvangen, en blijven melden is belangrijk.

5. De heer Meijer vraagt of PBD kontakten heeft met het bestuur van gebouw “t 
Centrum. Wat gaat er met het gebouw gebeuren ? Wat zijn de motieven voor 
de verplaatsing van gebouw ’t Centrum ? Hoe zit het met parkeerruimte ?

• PBD verwijst naar het leefbaarheidsonderzoek ; hierin werd aangegeven dat 
we gebruik hadden aan ruimtes voor partijen  / zalen etc.

• Uitgangspunt : diverse plannen zijn bekeken zoals optie achter de Tuinstraat, 
mogelijkheden met Leaderplus etc..

•  PBD heeft wel als voorwaarde gesteld, dat mocht ’t Centrum aan de 
Langewijk geplaatst worden (plaats skatebaan), dan is het een vereist dat de 
skatebaan op een andere lokatie komt.  Bij de verkeers toestroom is tevens 
een kanttekening geplaatst. (150 auto’s). Ook wordt gedacht aan eventuele 
jeugdopvang. Er heeft een enquete plaatsgevonden onder de gebruikers : hier 
tot op heden nog niets van gehoord.

6. Mevrouw Huisman vraagt aandacht voor de verpaupering van het park. 
(onderhoud etc.)

• Dit onderwerp wordt meegenomen richting de gemeente door PBD.
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7. De heer Meijer vraagt aandacht voor de dienstenregeling van Connexion 
(voorheen Arriva). Willen we bijv. ’s avonds naar Hoogeveen, dan zijn we vanuit 
Dedemsvaart volledig geisoleerd. (achteruitgang naar Connexion). Dit wordt 
ook bevestigd door de heer G. Vogelzang.

• PBD neemt kontakt op met Connexion, daarna overleg met de gemeente (was 
overigens de 1e klacht die binnengekomen is bij PBD)

5.  BESTUURSVERKIEZINGEN

    Bestuursverkiezingen
 Aftredend en niet herkiesbaar mw. J. Ritfeld-Jaarsveld
 Door het bestuur wordt kandidaat gestelde mevrouw R. Vogelzang
  
 Aftredend en herkiesbaar de heer H. IJmker (voorzitter)
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer H. IJmker

 Aftredend en herkiesbaar mevrouw T. Strijker
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld mevrouw T. Strijker

 De voorzitter vraagt of schriftelijke stemming gewenst is aan de vergadering : 
NIEMAND reageert hierop, dus er zal bij acclamatie gestemd worden.

 Met bovenstaande voorstellen wordt door de vergadering ingestemd. De 
voorgestelde kandidaten (3) gaan hiermede akkoord en de benoeming 
wordt dan ook aangenomen door betrokkenen, met dank in het gestelde 
vertrouwen. Vertrek Janny Ritfeld : Janny wordt bedankt voor haar inzet 
voor PBD. We hebben veel van haar kunnen leren aldus de voorzitter. Ze had 
kennis en kunde. Janny zal nog wel  andere taken voor PBD blijven uitvoeren. 
Aansluitend neemt Janny het woord en vraagt aandacht voor “Moedige 
Moeders Dedemsvaart”, die in samenwerking met de stichting De Hoop, 
Centrum voor verslavingszorg en hulpverlening te Dordrecht, een avond 
over alcohol- en drugsgebruik ten behoeve van ouders en leerlingen van 
basisscholen die dit jaar naar het voortgezet onderwijs gaan organiseert. De 
juiste datum zal naderhand bekend worden gemaakt. Lokatie de Zeven Linden 
te Dedemsvaart.  “Voorkomen is beter dan genezen”10



6.  RONDVRAAG

6.1. De heer J. Veerbeek : vraagt aandacht voor de werkzaamheden    
Kotermeerstal. Tijdelijk is nu het fi etspad verdwenen, routes zijn onderbroken. 
Men is nu begonnen met uitgraven, terwijl de oplevering rond de bouwvak 
ligt. Het tijdstip is ongelukkig, daar nu veel bewoners gebruik maken 
van de fi ets/wandelroute Kotermeerstal. Dit zal a.s. donderdag door PBD 
meegenomen worden in het overleg met de gemeente. De heer Veerbeek 
geeft aan dat ook hij al kontakt met de heer Aalvanger heeft gehad.

6.2.  De heer Sasbrink (mail) : Problemen van Rooyenshoofdwijk : De nieuwe brug is 
klaar en ook de oude brug ligt er nog steeds. Hoe kan dit ? . PBD geeft aan dat 
in het najaar 2006 de oude brug verwijderd zal worden.

6.3.  De heer Sasbrink (mail) vraagt ook aandacht voor de auto’s aan de Wisseling 
(link/rechts) nabij de koffi  esjop. PBD geeft aan dat 1 auto reeds verwijderd is, 
dit heeft de aandacht ook bij de politie.

6.4.  Aandacht wordt gevraagd voor het wapen boven de brandweergarage. Deze 
hangt er nog, dit was niet bekend bij de gemeente.

6.5.  De heer G. Vogelzang vraagt naar de Tuinen van Mien Ruys (snoeibeleid). Het 
zou jammer zijn dat door een verkeerd beleid de tuinen zouden verdwijnen. 
PBD geeft aan dat de verhoudingen tussen de partijen niet goed is en geeft 
aan dat het ook hun zorg heeft. Ook heeft de voorzitter PBD regelmatig 
kontakt met de voorzitter van de Tuinen.

6.6.  Als laatste punt voor deze rondvraag wordt aandacht gevraagd voor het 
snoeibeleid gemeente Park door de heer H. Derks.. Hoe wordt hiermee 
omgegaan ? Op dit moment staat er bijna niets meer in het park. PBD geeft 
aan dat de gemeente aangeeft dat er 1x in de zoveel jaren rigoureus gesnoeid 
moet worden.
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7.  SLUITING

 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze offi  ciële vergadering om 
21.00 uur. Na de pauze (21.15 uur) heeft de heer Runderkamp samen met zijn 
dochter Joni een presentatie verzorgd over het onderwerp Internetten. Met 
name het internetten waar de jeugd zich zoals mee bezig houdt tijdens het 
zogenaamde chattten oftewel MSN’en.
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Jaarverslag PBD / 2006

Bestuursleden PBD :  Henk IJmker, Tineke Strijker, Willem Komduur, 
Willem Veerbeek, Henk Kats, Jan Kosters,  Joop Supheert, Anne Peter Frankes, 
Riet Vogelzang

Doelstelling PBD :Doelstelling PBD :  Het doel van de vereniging is het bevorderen van het algemeen 
welzijn van de inwoners van Dedemsvaart en omgeving.

Waar heeft PBD zich zoal het afgelopen jaar mee bezig gehouden? Waar heeft PBD zich zoal het afgelopen jaar mee bezig gehouden? 
PBD bestaat nu ongeveer 7  jaar. Het afgelopen jaar zijn er een groot aantal zaken 
de revue gepasseerd in en om het bestuur PBD. We willen u een aantal zaken 
noemen.

- Overlast jongeren
- Vlees du Bois (stankoverlast)
- Communicatie met gemeentebestuur
- Vandalisme in de Hondsroos
- Busverbinding Dedemsvaart-Hoogeveen
- Straatwerk Wilhelminastraat
- Afvalbakken gemeenteplantsoen
- Splitsing Bachplein – Nieuwe wijk
- Hondepoep
- Groenstroken de Aak
- Glas in Kotermeerstal
- Wildplakken posters etc.
- Brug van Royenshoofdwijk (onveilig)
- Muskusratten / Wisseling
- Windmolens
- Afvalproblematiek “de vervuiler betaalt”
- Rood voor rood regeling
- Vissteigers onveilig
- Verkeerssituatie Nieuwe Wijk
- Sportaccomodaties
- Paaltje geplaatst van Roijenhoofdwijk
- Huisnummering uitbreidingsplan Kotermeer 13



- Ontwikkeling Julianastraat
- Skatebaan
- Overlast Mandenmakersweg / Lathyrusstraat
- Eikenbomen Judith van Marlelaan
- Graffi  ti onder viaduct N377
- Fiets- voetgangersbrug thv Lijsterstraat
- Gevaarlijke situatie Magnolia/Moerheimstraat
- Vernieilingen/overlast te allen tijde melden bij Politie

Algemeen / Diversen :
- Overleg met de Veste : woononderzoek plan
- PBD maakt zich hard voor de stankoverlast Vlees Du Bois
- Veiligheid in z´n algemeenheid
- Overleg met de Stuw
- Inbreng voorstellen nieuwbouw gebouw ‘t Centrum
- Revitalisering Rollepaal Noord
- bestemmingsplan bedrijvenpark Mercator
- Groen onderhoud
- Grondontgraving terrein vm scheepswerf Peters Dedemsvaart
- Bijwonen WMO conferenties
- Organiseren Dodenherdenking in Dedemsvaart
- Opvang jongeren
- Is Hardenberg nog veilig ? (bijwonen veiligheidsconferentie)
- Bijwonen Stark Wark Bijeenkomst
- Overlast in Zuiderbos
- Vuilspoor tussen Zeven Linden en de Jumbo

Communicatie richting leden / WEB-internet siteCommunicatie richting leden / WEB-internet site
Communicatie veelal via pers, nieuwstv..
Realisatie Internet site PBD : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl

Overleg met buurtverenigingenOverleg met buurtverenigingen
Het overleg met de buurtverenigingen (hetgeen opgestart is in 2005) heeft een 
vervolg gekregen in 2006. 2x per jaar komen de buurtverenigingen en PBD bij 
elkaar.. Wie kent zijn/haar buurt nu beter dan een buurtvereniging.
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Totaal aantal leden PBD
Dankzij een aktieve ledenwervingsaktie van een ploeg enthousiaste leden : resultaat 
plm. 1500 leden op dit moment.

Hoe ziet PBD de toekomst ?
In de toekomst zal richting het bestuur gezocht worden naar jonge bestuursleden. 
Verder zal PBD een aktieve rol blijven vervullen richting de ontwikkelingen 
gemeente Hardenberg.
Hierbij te denken aan de inbreng in de plannen die er nu liggen :

• Concreet aan de slag met veiligheid – beleid integrale veiligheid

• Notitie Jongeren problematiek (vanuit de Stuw)

• Veiligheid en overlast (plan van Aanpak Dedemsvaart) 

WIJ HEBBEN U NODIG ! 

OM MET EN ZO KRACHTIG MOGELIJKE STEM TE  KUNNEN SPREKEN.



F I N A N C I E E L  O V E R Z I C H T  2006

ONTVANGSTEN : 2006 BEGROTING 2006 2005
Contributie € 6.123,39 € 6.300,= € 6.149,00
Donatie/sponsoring € 3.038,45 € 3.000,= €  3.038,45
Rente € 439,19 € 325,= € -, --
Moedige Moeders € 580,=  € -, -- € -, --

€ 10.181,0310.181,03 € 9.625,= 9.625,= € 9.187,849.187,84

UITGAVEN : 2006 BEGROTING 2006 2005
Kosten ledenwerving €   515,55 € 1.100,= € 1.051,63
Promotiekosten € 154,76 € 700,= € 693,12
verrgaderkosten € 2.248,79 € 3.000,= € 2.903,22
Adm/secr/kosten € 1.518,30 € 1.700,= € 1.626,=
Akties €  165,00 € 1.800,= € 937,66
Representatiekosten € 684,90 € 700,=  €   576,03
Diversen/onvoorzien     € 100,=            € 625,=    € 500,=
Moedige moeders     €  789,64- €   -,= €   -,=

€ 6.176,946.176,94 €  9.625,= 9.625,= € 8.287,66 8.287,66

OPMERKING :
Onder “vergaderkosten 2006” is begrepen een bedrag van € 1.239,09 voor het 
drukken van het Jaarverslag 2005 en de verzending daarvan aan alle leden.

Saldo 1 januari 2006 € 23,683,22
Bij : Ontvangsten € 10.181,03

€ 33.864,25
Af : Uitgaven €   6.176,94
Saldo per 31 december 2006 € 27.687,31

Specifi catie
Saldo rekening Courant 31.12.06 €   7.509,24
Saldo spaarrekening 31.12.06 € 20.178,07   

€ 27.687,3127.687,31



B E G R OT I N G  2007

ONTVANGSTEN   UITGAVEN
Contributie € 6.000,=  Ledenwerving € 525,=
Donaties/sponsoring -3.038,=  Promotie kosten - 700,=
Rente - 469,=  Vergaderkosten - 2.300,=
   Adm/secr. Kosten - 1.600,=
   Akties - 250,=
   Representatie kosten - 700,=
   Moedige moeders - 1.000,=
   Diversen - 500,=
   Voordelig saldo - 1.932,=

€ 9.507,= 9.507,=   € 9.507,= 9.507,=

W. Komduur
Penningmeester PBD




