Jaarpresentatie 2008
Plaatselijk Belang Dedemsvaart
Vereniging Plaatselijk Belang Dedemsvaart en Omgeving, Sweelinckstraat 24, 7701 TJ Dedemsvaart

VOORWOORD DOOR VOORZITTER HENK IJMKER

Geachte leden

Dit jaar is het 9 jaar geleden dat onze vereniging is opgericht.
Vereniging Plaatselijk Belang Dedemsvaart e.o. heeft de afgelopen jaren bewezen dat het
nuttig is, dat een dergelijke organisatie die opkomt voor de belangen van de inwoners van
Dedemsvaart bestaat.
In de statuten staat vermeld dat bestuursleden maximaal 3 periodes van 3 jaar zitting hebben in het
bestuur. Dit jaar is het mijn beurt om af te treden. Ons bestuurslid Gerrit Schipper zal op de
aanstaande ledenvergadering de voorzittershamer overnemen.
Ik wens hem en het hele bestuur heel veel succes toe.
Graag wil ik alle bestuursleden bedanken voor de goede samenwerking in een perfecte sfeer.
U als leden dank ik voor het vertrouwen dat u mij gedurende 9 jaar hebt gegeven.
Ik wens u en de vereniging alle goeds voor de toekomst.
Henk IJmker
Voorzitter
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UITNODIGING
Algemene Ledenvergadering van de vereniging “Plaatselijk Belang Dedemsvaart en Omgeving”
d.d. Dinsdag 28 april 2009 om 19.30 uur in gebouw ’t Centrum, Julianastraat 54 te Dedemsvaart.

AGENDA
1.
2.
3.
4.

Opening door de voorzitter H. IJmker
Notulen : Algemene Ledenvergadering d.d. 15 mei 2008
Ingekomen stukken en mededelingen
Financiële stukken / verslag boekjaar 2008
4.a.
rekening en verantwoording boekjaar 2008
verslag kascontrole commissie
vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2008
begroting 2009
4.b.
jaarverslag secretaresse
5. Bestuursverkiezingen
Aftredend en niet herkiesbaar de heer Henk IJmker
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld mevrouw Marleen Frankes
Aftredend en herkiesbaar mevrouw Riet Vogelzang
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld mevrouw Riet Vogelzang
Aftredend en herkiesbaar mevrouw Tineke Strijker
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld mevrouw Tineke Strijker, voor 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. Statuten aanpassing / huidige artikel lid 3a en 3b wordt vervangen door 3a tot en met 3g
Nieuwe voorstel is te downloaden via de site en/of op te vragen via Secretariaat / zie onder.
8. Rondvraag
9. Sluiting
De stukken voor deze vergadering kunt u vanaf 15 april downloaden via de site :
www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl en/of op te vragen bij het Secretariaat PBD 0523-617848
Aansluitend Presentatie :

“Stichting Hartveilig Hardenberg “
De Stichting Hartveilig Hardenberg is een organisatie die zich bezighoudt met het bestrijden van
hart- en vaatziekten in de gemeente Hardenberg met bijzondere aandacht voor het probleem van
plotse hartdood.
De Stichting houdt deze avond een presentatie. De inleiding wordt gehouden door de voorzitter Dini
Tuenter en de presentatie wordt verzorgd door Pieter Sanders van de Hartstichting.
De presentatie houdt in:
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∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Hoever staat het met Dedemsvaart?
Hebben wij een dekkend netwerk met onze AED`s!
U, kunt het zelf zien en beoordelen. Het is digitaal in kaart gebracht
Zijn er voldoende hulpverleners?
Hoe werkt het systeem nu precies?
Wat doet de meldkamer?
Wat doet de hulpverlener? Pieter Sanders geeft een demonstratie

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. Statuten aanpassing / huidige artikel lid 3a en 3b wordt vervangen door 3a tot en met 3g
Nieuwe voorstel is te downloaden via de site en/of op te vragen via Secretariaat / zie onder.
8. Rondvraag
9. Sluiting
De stukken voor deze vergadering kunt u vanaf 15 april downloaden via de site :
www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl en/of op te vragen bij het Secretariaat PBD 0523-617848
Aansluitend Presentatie :

“Stichting Hartveilig Hardenberg “
De Stichting Hartveilig Hardenberg is een organisatie die zich bezighoudt met het bestrijden van
hart- en vaatziekten in de gemeente Hardenberg met bijzondere aandacht voor het probleem van
plotse hartdood.
De Stichting houdt deze avond een presentatie. De inleiding wordt gehouden door de voorzitter Dini
Tuenter en de presentatie wordt verzorgd door Pieter Sanders van de Hartstichting.
De presentatie houdt in:
∞ Hoever staat het met Dedemsvaart?
∞ Hebben wij een dekkend netwerk met onze AED`s!
∞ U, kunt het zelf zien en beoordelen. Het is digitaal in kaart gebracht
∞ Zijn er voldoende hulpverleners?
∞ Hoe werkt het systeem nu precies?
∞ Wat doet de meldkamer?
∞ Wat doet de hulpverlener? Pieter Sanders geeft een demonstratie
Kom als inwoner van Dedemsvaart en omgeving naar deze belangrijke informatieavond.
Wees er voor elkaar en met elkaar , als elke seconde telt!

Bestuurssamenstelling PBD 2008

Bestuurssamenstelling PBD in het jaar 2008
De heer H. IJmker, Moerheimstraat 95, 7701 CD Dedemsvaart (voorzitter)
Mevrouw R. Vogelzang, Rheezerend 166, 7701 BK 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 Dedemsvaart
De heer G. Schipper, Rozenheim 46, 7701 NG Dedemsvaart
De heer K. Thalen, Moerheimstraat 69, 7701 CB Dedemsvaart
De heer G. de Vogel, Wisseling 32, 7701 GS Dedemsvaart
De heer H. Drogt, Moerheimstraat 130, 7701 CJ Dedemsvaart

Internetsite : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl
Email : info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl
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Doelstelling uit de statuten van PBD
Doelstelling :
�
�

�
�
�

De vereniging heeft geen binding met een politieke, 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 afloop 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 ;
Mevrouw R. Vogelzang, Rheezerend 166, te 7701 BK Dedemsvaart (tel.nr. 0523-612367)
Of gewoon per email : info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl

Voor de leden wordt jaarlijks de contributie geïnd door de collectanten van PBD.
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VERSLAG LEDENVERGADERING 15.05.08
Verslag ledenvergadering, gehouden op 15 mei 2008 in gebouw ’t Centrum te Dedemsvaart.
Aanwezig : 89 leden / genodigden. (via presentielijst)

1.OPENING
e

Hartelijk welkom op al weer de 8 ledenvergadering van Plaatselijk Belang Dedemsvaart.
Openingswoord door voorzitter Henk IJmker (zie onder)

In het verleden heb ik regelmatig aangehaald dat wij ons zorgen maakten over de continuïteit van
onze vereniging omdat we geen nieuwe bestuurskandidaten konden vinden.
Zoals u nu op de agenda ziet hebben wij nu 4 goede kandidaten om de plaatsen van de vertrekkende
bestuursleden in te nemen.
De jarenlange samenwerking, geheel belangeloos en met volledige inzet, schept toch een onderlinge
band die statutair moet worden doorgeknipt.
Daarom nemen wij toch met enige weemoed afscheid van hen.
De nieuwe kandidaten hebben al een aantal vergaderingen meegedraaid.
Wij hebben er alle vertrouwen in en wij gaan er van uit dat u dit straks ook heeft.
Het Centrumplan:
Wij zijn nauw betrokken bij de veranderingen van ons winkelgebied en
zijn vertegenwoordigd in de klankbordgroep en in de adviesgroep.
Wij doen dit in overleg en samen met de DMC.
Wij stellen dan ook voor dat in het Masterplan wordt opgenomen dat het plan in delen kan worden
vastgesteld.
Stichting Moedige Moeders:
Moedige Moeders doet heel goed werk. Er zijn weerbaarheidstrainingen gestart voor groep 8 van de
basisscholen van de voormalige Gemeente Avereest.
Ook de ouders en de leerkrachten van de kinderen worden hierbij betrokken.
Er is een voorlichtingsavond gehouden voor de ouders van kinderen in groep 8 over de
ontwikkelingsfasen van een kind tot 12 jaar.
Ze proberen de activiteiten uit te breiden door de cursus aan te passen aan de specifieke behoeften
van de individuele scholen.
Verfraaiing Dedemsvaart:
Wij zijn blij dat burgermeester Meulman meedeelde dat na Hardenberg nu Dedemsvaart aan de beurt
is voor een opknapbeurt
De entree van Dedemsvaart vanuit diverse richtingen is gewoon slecht.
Zowel vanuit de richting Lutten, de rotonde Zuidwolderstraat en vanuit Ommerkanaal/Hoofdvaart .
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Het dorp zal met een algehele verfraaiing een veel betere uitstraling krijgen.
De entree van bebouwde kom voorzien van bloembakken zoals dat in Twente en Ommen gebeurd.
De dependance van de Gemeente in de bibliotheek moet een uitstraling krijgen met een definitief
karakter.
Cultureel Centrum:
7 jaar na het leefbaarheidsonderzoek is het nog steeds niet gelukt een Cultureel Centrum in
Dedemsvaart te bouwen, omdat het financieel niet haalbaar is.
Zijn de wensen en behoeften wel op elkaar afgestemd. Grijpt men niet te hoog?
Eén ding staat vast, de jeugd zit al jaren op onderdak te wachten.
Er zal dan ook op korte termijn iets moeten gebeuren.
Schade thermometer:
Wij willen als Plaatselijk Belang inzicht krijgen in de schades en vernielingen die in Dedemsvaart
worden veroorzaakt.
Wij willen wat meer beslagen ten ijs komen. Een helaas lange lijst biedt meer soelaas in het overleg
met de Gemeente dan het melden van een paar vernielingen. Dan is het effect weg.
Wij roepen dan ook de buurtverenigingen op om niet alleen de schades bij bij de gemeente maar ook
bij ons te melden. Ook inwoners van Dedemsvaart die ongeregeldheden waarnemen( o.a.
wildplakken is ons een doorn in het oog) vragen wij dit te melden aan de buurtvereniging of aan
Plaatselijk Belang.
Wij doen dit voor de leefbaarheid in Dedemsvaart.
Brandstichtingen:
Afgelopen woensdag kopte de Dedemsvaartse Courant “Rotjongens keihard aanpakken en voorzitter
Plaatselijk belang zou over de rooie zijn”
Aanleiding was de vernieling en brandstichting die plaats vond op het nieuw ingerichte terrein
Kotermeerstal.
Kosten nog moeite worden door de gemeente gespaard. Het ziet er perfect uit.
Wij zijn bij de opstart zeer nauw betrokken geweest.
Als je dan ziet dat van de directiekeet de ramen zijn ingeslagen en het interieur is vernield. Dat 7
banken en een aantal afvalemmers in brand zijn gestoken.
Dat nieuw aangeplante bomen zijn afgebroken, dan wordt je daar echt boos over.
De mensen die ik daar sprak om de rotzooi weer op te ruimen en te herstellen spraken ook bepaald
geen vriendelijke woorden.
De kosten van alle vernielingen komen voor rekening van ons als burgers van de Gemeente
Hardenberg.
Wij maken ons als Plaatselijk Belang grote zorgen over deze vernielingen.
De kop Rotjongens keihard aanpakken is niet reëel. Je moet wel eerst weten welke jongens het zijn.
De politie kan dit niet alleen. De burgers en het netwerk van maatschappelijke instanties hebben hierin
ook hun taak en verantwoordelijkheid.
Ik heb uit gesprekken uit het verleden begrepen dat de jongerenwerkers aardig in kaart hebben welke
groepen zich waar ophouden en wie hun leiders zijn.
Wij laten als bevolking ons woonplezier toch niet verpesten door een paar raddraaiers. Het mag toch
niet zo zijn dat zij door onze gelatenheid hun gang kunnen gaan en ons hun wil opleggen.
Wij roepen dan ook de inwoners op meld aan de politie via misdaad anoniem
als u iets verdachts ziet.
De sociale controle moet terug. U bent oog en oor voor de politie.
Met een gezamenlijke aanpak moeten we die ellende kunnen terugdringen.
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2. NOTULEN, ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 24.04.2006

Wij laten als bevolking ons woonplezier toch niet verpesten door een paar raddraaiers. Het mag toch
niet zo zijn dat zij door onze gelatenheid hun gang kunnen gaan en ons hun wil opleggen.
Wij roepen dan ook de inwoners op meld aan de politie via misdaad anoniem
als u iets verdachts ziet.
De sociale controle moet terug. U bent oog en oor voor de politie.
Met een gezamenlijke aanpak moeten we die ellende kunnen terugdringen.

2. NOTULEN, ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 24.04.2006
Geen bijzonderheden, deze worden goedgekeurd.
3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
* bestuurslid Henk Kats met kennisgeving afwezig
Verder geen binnengekomen stukken en/of afmeldingen.
4. FINANCIELE STUKKEN/VERSLAG BOEKJAAR 2007
Toelichting door penningmeester Willem Komduur
4.a. rekening en verantwoording boekjaar 2007
Toelichting door dhr. Komduur :
-

dank ook dit jaar weer voor de subsidies van de diversen

-

dank richting de contributieophalers voor PBD, hierbij de opmerking dat de contributieophalers aangeven
dat het contact tussen de leden en PBD zeker verbeterd is.

4.b. verslag kascontrolecommissie
Mw. Beekman en dhr. Froeling hebben op 28 januari jl. de kas gecontroleerd. Het zag er weer perfect uit. Zij willen
dan ook namens de kascontrolecommissie aangeven om niet alleen de penningmeester decharge te verlenen
maar het voltallige bestuur voor het beleid van het bestuur. (dit onder een daverend applaus)
4.c. benoeming kascontrole commissie.
Mw. Beekman zal nog 1 jaar zitting hebben in de kascontrole commissie. De heer H. Bakker wordt benoemd als
opvolger van de heer Froeling.
4.d. vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2007
Deze wordt definitief vastgesteld onder dankzegging van de penningmeester dhr. Komduur.
4.e. begroting 2008
Toelichting door dhr. Komduur :
Aanvullend door de voorzitter : PBD heeft 5 defibrillatoren beschikbaar gesteld (5x 1500 euro).
Begroting wordt bij deze dan ook goedgekeurd.
4.f. jaarverslag secretaresse
Het jaarverslag wordt bij deze goedgekeurd door de vergadering.
5. BESTUURSVERKIEZINGEN
Aftredend en niet herkiesbaar de heer Willem Komduur
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Gert de Vogel
Aftredend en niet herkiesbaar de heer Anne Peter Frankes
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Gerrit Schipper
Aftredend en niet herkiesbaar de heer Jan Kosters
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Toelichting door dhr. Komduur :
Aanvullend door de voorzitter : PBD heeft 5 defibrillatoren beschikbaar gesteld (5x 1500 euro).
Begroting wordt bij deze dan ook goedgekeurd.
4.f. jaarverslag secretaresse
Het jaarverslag wordt bij deze goedgekeurd door de vergadering.
5. BESTUURSVERKIEZINGEN
Aftredend en niet herkiesbaar de heer Willem Komduur
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Gert de Vogel
Aftredend en niet herkiesbaar de heer Anne Peter Frankes
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Gerrit Schipper
Aftredend en niet herkiesbaar de heer Jan Kosters
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Klaas Thalen
Aftredend en niet herkiesbaar de heer Henk Kats
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Harry Drogt
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

De voorzitter vraagt of schriftelijke stemming gewenst is aan de vergadering : NIEMAND reageert hierop, dus er zal
bij acclamatie gestemd worden.
Er zijn geen tegenkandidaten ontvangen.
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. Alle 3 kandidaten zijn bij acclamatie gekozen
De aftredende bestuursleden worden door de voorzitter bedankt voor een inzet de afgelopen jaren. Ze ontvangen
een dinerbon en een boeket bloemen.
De nieuwe bestuursleden : Gerrit Schipper, Gert de Vogel, Klaas Thalen en Harry Drogt worden hartelijk welkom
geheten.

6. RONDVRAAG
6.1.

8 6.2.
6.3.

Jaarboekje volgend jaar graag vooraf ter inzage, zodat dit voor de vergadering doorgelezen kan worden.
Bestuur zal dit meenemen en vooraf op de website plaatsen.
Verplaatsing sportpark is dit al bekend ? Nog niet bekend bij het bestuur.
Mien Ruyslaan : door deze staat rijdt een bus, daarnaast staan er veel auto’s geparkeerd. Dit belemmerd
de doorstroming. PBD zal dit meenemen.

6. RONDVRAAG
6.1.

Jaarboekje volgend jaar graag vooraf ter inzage, zodat dit voor de vergadering doorgelezen kan worden.
Bestuur zal dit meenemen en vooraf op de website plaatsen.

6.2.

Verplaatsing sportpark is dit al bekend ? Nog niet bekend bij het bestuur.

6.3.

Mien Ruyslaan : door deze staat rijdt een bus, daarnaast staan er veel auto’s geparkeerd. Dit belemmerd
de doorstroming. PBD zal dit meenemen.

6.4.

Mien Ruyslaan : hier wordt “fors”(hard) gereden

6.5.

Fietspad langs Mien Ruyslaan : bewoners maken met de fiets gebruik van het trottoir.

6.6.

Schriftelijke vraagstelling ontvangen : betreft spiegels stuk van auto. (160 euro). Navraag zal gedaan
worden bij dhr. Martens.

7. SLUITING
Sluiting om 20.45 uur. Aansluitend presentatie van de heer Anne v.d. Meiden over het onderwerp
“NORMEN EN WAARDEN”.
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Jaarverslag PBD / 2008
Bestuursleden PBD : Henk IJmker, Tineke Strijker, Willem Komduur, Willem Veerbeek, Henk Kats, Jan
Kosters, Joop Supheert, Anne Peter Frankes, Riet Vogelzang
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 ?
PBD bestaat nu ongeveer 8 jaar. Het afgelopen jaar zijn er een groot aantal PBF zaken de revue
gepasseerd in het bestuur PBD. We willen u een aantal zaken noemen.
Structureel maandelijks overleg met de gemeente Hardenberg , hieronder een opsomming van een reeks
onderwerpen welke hier zoal zijn besproken :
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∞

overlast jongeren

∞

kruising Moerheimstraat - Magnolia

∞

Ontwikkelingen Centrumplan

∞

Brug Magnolia-Moerheimstraat-Mien Ruyslaan

∞

Ontbrekende trottoirs langs Moerheimstraat-Langewijk

∞

Verlichting rondom Citadel

∞

Schadethermometer

∞

Skatebaan Dedemsvaart

∞

Vrachtverkeer van Haeringenstraat

∞

Hondenpoep - uitlaatplaatsen

∞

Vernielingen rondom / in Dedemsvaart

∞

Baggeren van de Dedemsvaart

∞

Herinrichting van Haeringenstraat

∞

Schade aan wegdek (Gentiaanstraat / Asterstraat)

∞

Fietspad Rietgans/Ommerkanaal

∞

Ambulances (aanrijtijden) Balkbrug

∞

Zwerfafval

∞

Infopunt Kotermeer

∞

Gevaarlijke situaties op de Mulderij

∞

Uitzonderingen op 30 kilometer gebieden

∞

Graffiti

∞

Parkeerprobleem t.h.v. Groen van Prinstererschool

∞

Onveilige schoolroute(s)

∞

Parkeerruimte Schuttevaer

∞

Veel rommel bij voormalig busstation

∞

Bewegwijzering tijdens feestweken

∞

Loket burgerzaken

∞

Schade aan bushokjes Magnolia

∞

Rommelige entrees van het dorp

∞

Beschikbaarheid van politie

∞

Bestrating Nieuwewijk

∞

Auto’s op Kotermeerpark

∞

Nieuwbouw gebouw ’t Centrum

∞

Slecht uitzicht op diverse lokaties ivm beplanting

∞

Overhangend groen

∞

Kettingen op de markt

∞

Alcohol – ketenbeleid

∞

Fietspad Stegerensallee

∞

Vergunningverlening Summerdance

∞

Recreatieve fietspaden

∞

Evaluatie hondenuitlaatstroken

∞

Verlichting park Peterswijk

∞

Bosaanplant park Kotermeer

∞

Verlichting richting Fietspad Zuiderbos

∞

Toegang tot recreatiegebieden

∞

Schelpenpad Hondsoos

∞

Gevaarlijke situatie thv splitsingen Hoopmansveenweg/Van Rooijsenhoofdwijk/Oostwijk

∞

Vanuit Moedige Moeders
 Inzet weerbaarheidstrainingen op scholen
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∞

Bosaanplant park Kotermeer

∞

Verlichting richting Fietspad Zuiderbos

∞

Toegang tot recreatiegebieden

∞

Schelpenpad Hondsoos

∞

Gevaarlijke situatie thv splitsingen Hoopmansveenweg/Van Rooijsenhoofdwijk/Oostwijk

∞

Vanuit Moedige Moeders
 Inzet weerbaarheidstrainingen op scholen

∞
∞

Veiligheidsplan– /Vlees
horeca
/ jongerenproblematiek
Stankoverlast
Duboisch

∞

Werkbezoek college

∞

Herontwikkeling voormalig RWZI-terrein

∞

Website vernieuwd PBD

∞

Zitting in commissie 200 Jaar Dedemsvaart

∞

Bemoeienissen met buitengebieden (klankbordgroep)

∞

Gesprekken met jongeren (plekken voor de jeugd)

∞

Overleg met de Stuw over maatschappelijke stage

∞

Organisatie dodenherdenking 04 mei neemt PBD voor haar rekening

Algemeen / Diversen :
∞

overleg met de Veste

∞

2x per jaar overleg met de buurtverenigingen, waarin zaken aan de orde komen welke in de
buurt/wijk spelen (c.q. niet opgeloste zaken)

∞

Maandelijks overleg met de gemeente

Communicatie richting leden / internet site
Communicatie
veelal
via
pers,
www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl

nieuwstv

en

via

de

internetsite

van

PBD:

Overleg met buurtverenigingen
Het overleg met de buurtverenigingen (hetgeen opgestart is in 2005) heeft een vervolg gekregen in 2006
2007 en 2008: 2x per jaar komen de buurtverenigingen en PBD bij elkaar.. Wie kent zijn/haar buurt nu beter
dan een buurtvereniging. In 2008 zijn weer nieuwe buurtverenigingen toegevoegd, waar PBD erg content
mee is. De buurtverenigingen worden maandelijks geinformeerd door PBD, zaken welke besproken worden
met de gemeente.
Overleg met DMC
Tevens vindt er 2x per jaar een overleg plaats met DMC om elkaar bij te praten over de ontwikkelingen die
er spelen op dat moment.
Raads- en commissievergaderingen
PBD bezoekt maandelijks de Raads- en commissievergaderingen. Speciale aandacht voor de onderwerpen
aangaande Dedemsvaart.

12 Totaal aantal leden PBD
Op dit moment rond de 1315 leden

Overleg met DMC
Tevens vindt er 2x per jaar een overleg plaats met DMC om elkaar bij te praten over de ontwikkelingen die
er spelen op dat moment.
Raads- en commissievergaderingen
PBD bezoekt maandelijks de Raads- en commissievergaderingen. Speciale aandacht voor de onderwerpen
aangaande Dedemsvaart.
Totaal aantal leden PBD
Op dit moment rond de 1315 leden
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 en met name gericht op
Dedemsvaart. Voor 2009 liggen er nieuwe uitdagingen, denk hierbij aan het onderwerp Veiligheidsplan
Horeca alsmede het nieuwe Centrumplan Dedemsvaart. PBD zal tesamen met DMC (Dedemsvaartse
Middenstands Centrale) dit op gaan pakken. Hierbij is uw inbreng van harte welkom.
Schadethermometer :
Het opstellen van een schadethermometer. We willen graag zoveel mogelijk meldingen ontvangen van
schades/vernielingen in geheel Dedemsvaart. De schades/meldingen kunnen heel divers zijn, maar alles is
welkom. Aan iedere buurtvereniging is deze vraag ook voorgelegd.
Als PBD willen we ons er sterk voor maken dat er een goed fundament komt en dat we van hieruit verder in
gesprek kunnen met de gemeente. (denk aan de vele schades welke in de weekenden plaatsvinden in ons
dorp) vanaf heden kunt u deze schades melden via de website : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl
Daarnaast zal in het begin 2009 gestart worden met een INLOOPSPREEKUUR VOOR BURGERS : iedere
laatse maandag van de maand van 19.00 – 19.30 uur in gebouw ‘t Centrum

Het is ons aller gezamenlijk belang, dat er iets gedaan wordt.

WIJ HEBBEN U NODIG !
OM MET EEN ZO KRACHTIG MOGELIJKE STEM TE KUNNEN
SPREKEN
Vernieuwde website : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl

De website PBD is vernieuwd ! Neem gerust eens een kijkje en laat ons (Bestuur PBD) zaken horen.
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FINANCIEEL OVERZICHT 2008

ONTVANGSTEN
Contributie
Donatie/sponsoring
Rente
Kruisposten

2008

2007



5.851,00
3038,45
614,33
-



6.000,00
3038,00
614,00
-



6.067,50
3038,45
468,92
5.000,00



9.503,78



9.652,00



14.574,87

UITGAVEN
Kosten ledenwerving
Promotiekosten
Vergaderkosten
Adms/secr. Kosten
akties
Representatiekosten
Diverse/onvoorzien
Moedige Moeders
Kruisposten

Begroting 2008

2008

Begroting 2008

2007



583,65
3666,09
2914,73
1668,31
35,84
733,53
150,00
-



550,00
250,00
2400,00
1750,00
10.000,00
600,00
250,00
-



579,30
158,44
2350,34
1783,87
487,77
150,00
790,36
5000,00



9.752,15



15.800,00



11.300,08

Toelichting op de ontvangsten:
Van 7 leden kon de contributie niet worden geïnd in verband met verhuizing naar een onbekend
adres.
Er is derhalve geen herinnering gestuurd.
14 leden hebben de contributie niet betaald ondanks een schriftelijke aanmaning.

Toelichting op de uitgaven:
Promotie-kosten:
De Web-site op Internet is in 2008 geheel vernieuwd.
De kosten hiervoor bedroegen  3.498,60
Vergaderkosten:
Hieronder is begrepen een bedrag van  2.084,78 wegens kosten Algemene Ledenvergadering
2008 zoals;
-Drukkosten van de agenda
-Jaarrekening 2007
-Verzending van de uitnodiging aan de leden
-Honorarium van de spreker
-Consumpties en zaalhuur
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FINANCIEEL OVERZICHT 2008

Saldo 1 januari 2008
ONTVANGSTEN
Bij: Ontvangsten
Contributie
Donatie/sponsoring
Rente
Af: Uitgaven
Kruisposten
Saldo per 31 dec. 2008

2008









6.067,50
3038,45
468,92
5.000,00



9.652,00



14.574,87




9.503,78

2008

2007

6.000,00
40.465,88
3038,00
614,00
9.752,1530.713,73

5.851,00
3038,45
614,33
-

Specificatie:
Saldo rekening-courant 31 dec. 2008
UITGAVEN
Saldo spaarrekening 31 dec. 2008
Kosten ledenwerving
Promotiekosten
Vergaderkosten
Adms/secr. Kosten
akties
Representatiekosten
Diverse/onvoorzien
Moedige Moeders
Kruisposten

 Begroting
30.962,10
2008
9.503,78

 Begroting
4.442,41
2008
26.261,32

2007



583,65
3666,09
2914,73
1668,31
35,84
733,53
150,00
-




550,00
30.713,73
250,00
2400,00
1750,00
10.000,00
600,00
250,00
-



579,30
158,44
2350,34
1783,87
487,77
150,00
790,36
5000,00



9.752,15



15.800,00



11.300,08

Toelichting op de ontvangsten:
Van 7 leden kon de contributie niet worden geïnd in verband met verhuizing naar een onbekend
adres.
Er is derhalve geen herinnering gestuurd.
14 leden hebben de contributie niet betaald ondanks een schriftelijke aanmaning.

Toelichting op de uitgaven:
Promotie-kosten:
De Web-site op Internet is in 2008 geheel vernieuwd.
De kosten hiervoor bedroegen  3.498,60
Vergaderkosten:
Hieronder is begrepen een bedrag van  2.084,78 wegens kosten Algemene Ledenvergadering
2008 zoals;
-Drukkosten van de agenda
-Jaarrekening 2007
-Verzending van de uitnodiging aan de leden
-Honorarium van de spreker
-Consumpties en zaalhuur
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BEGROTING 2009
Ontvangsten
Contributie
Donaties/sponsoring
Rente

R. Vogelzang
Penningmeester PBD

16

Uitgaven

-

6.000,==
3.038,==
550,==



9.588,==

Ledenwerving
Promotie kosten
Vergaderkosten
Adm/secr. Kosten
Akties
Representatie kosten
Diversen/onvoorzien


-

600,==
1.500,==
3.000,==
1.750,==
9.500,==
750,==
500,==



17.600,==

