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Dit jaar bestaat onze vereniging, Plaatselijk Belang Dedemsvaart en Omstreken, 10 jaar. Op 

28 april 2010 zal deze mijlpaal worden bereikt en wij hebben er voor gekozen op die datum 
onze jaarvergadering te houden. 

 

De afgelopen 10 jaar hebben wij ons ingezet voor het algemene welzijn van de inwoners van 
Dedemsvaart en omgeving en dat zullen wij in de toekomst ook blijven doen. 

 

In het jaarverslag, dat u hierbij aantreft, vindt u de zaken waar wij ons het afgelopen jaar mee 

bezig hebben gehouden. 
 

Een belangrijk algemeen punt wil ik in het voorwoord aan stippen omdat wij daar allemaal 

mee te maken hebben.  
Ook het afgelopen jaar is het duidelijk geworden dat wij als burgers steeds meer 

verantwoordelijk zijn voor zaken, die zich afspelen in onze omgeving en daar zijn wij nog niet 

zo aan gewend. Wij denken vaak dat het een taak van de overheid is, maar constateren dat 
die zich steeds meer terug trekt. 

Daarom is het belangrijk om de leefbaarheid in ons dorp op een zo hoog mogelijk peil te 

houden, dat ongewenste zaken, die bij u in de buurt gebeuren, gesignaleerd worden en 

bespreekbaar worden gemaakt. Wij als plaatselijk belang willen daar een platform voor zijn 
en nodigen u van harte uit met ons samen te werken. 

 

Dedemsvaart, maart 2010 
 

Gerrit Schipper 

voorzitter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORWOORD DOOR VOORZITTER GERRIT SCHIPPER 
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Algemene Ledenvergadering van de vereniging “Plaatselijk Belang Dedemsvaart en Omgeving”       

d.d. Woensdag 28 april  2010 om 20.00 uur in gebouw ’t Centrum, Julianastraat 54 te Dedemsvaart. 

 

AGENDA 
 

1. Opening door de voorzitter Gerrit Schipper 
2. Notulen : Algemene Ledenvergadering d.d. 28 april 2009 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Financiële stukken / verslag boekjaar 2009      

4.a. rekening en verantwoording boekjaar 2009 door Riet Vogelzang 
 verslag kascontrole commissie 
 vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2009 
 begroting 2010 
4.b. jaarverslag secretaresse 

      5.   Bestuursverkiezingen 
 Aftredend en herkiesbaar de heer Willem Veerbeek  
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Willem Veerbeek 
  

Aftredend en herkiesbaar de heer Joop Supheert  
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Joop Supheert 
  
 Aftredend en herkiesbaar mevrouw Tineke Strijker  
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld mevrouw Tineke Strijker, voor nogmaals 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. Status automatische incasso’s 
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 :  

 “Shared Space “  

Wethouder Prinsse zal samen met projectleider Hessel Posthuma een presentatie  
verzorgen  over het nieuwe centrumplan , waarbij  een uitleg zal worden gegeven 

over “Shared Space”  
 

“10 jarig bestaan” 

Plaatselijk Belang Dedemsvaart bestaat op 28 april a.s. 10 jaar.  

 

UITNODIGING 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bestuurssamenstelling PBD in het jaar 2009 
 

De heer G. Schipper, Rozenheim 46, 7701 NG Dedemsvaart (voorzitter) 

Mevrouw R. Vogelzang, Rheezerend 166, 7701 BK  Dedemsvaart (penningmeester) 
Mevrouw T. Strijker, De Widtstraat 12, 7701 XM Dedemsvaart (secretaris) 

De heer J. H. Supheert, Hoofdvaart 26, 7701 JL Dedemsvaart 

De heer W. Veerbeek, Julianastraat 15a, 7701 GH Dedemsvaart 
De heer K. Thalen, Moerheimstraat 69, 7701 CB Dedemsvaart 

De heer G. de Vogel, Wisseling 32, 7701 GS Dedemsvaart 

De heer H. Drogt, De Mulderij 3, 7701 RM Dedemsvaart 
Mevrouw M. Frankes, Tottenhamstraat 30, 7701 BN Dedemsvaart 
 

 

 
 

Internetsite : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl 

Email : info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuurssamenstelling PBD 2009 
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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 
 
 
 
 
 

De contributie bedraagt  4,50 per jaar  

 

Indien nog géén lid ? 

Dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat PBD : De Widtstraat 12, 7701 XM 
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 

 
 

Het contributiegeld werd jaarlijks geind, maar ingaande dit jaar (2010) zal dit door een 

automatische incasso worden gedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doelstelling uit de statuten van PBD 

Lidmaatschap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verslag ledenvergadering, gehouden op 28 april 2009 in gebouw ’t Centrum te Dedemsvaart. 
Aanwezig : 84 leden / genodigden. (via presentielijst) 
 

 

 

 

1.OPENING 

Hartelijk welkom op al weer de 9e ledenvergadering van Plaatselijk Belang Dedemsvaart. 
Openingswoord door voorzitter Henk IJmker (zie onder) 

Het afgelopen jaar is er heel veel bij ons over de tafel gegaan. 

U hebt dit in de jaarpresentatie kunnen lezen. 
Er zijn een aantal zaken die ik er uit wil lichten. 

 

Masterplan: 
 

Wij zijn blij dat het “Masterplan Centrum Dedemsvaart” van start is gegaan. 

Samen met de DMC zit Plaatselijk Belang in de adviesgroep. 

De gemeente wil dat iedereen kan meedenken en inspraak heeft. Belangrijk is dat dit plan 
breed draagvlak heeft. Een Centrumplan waarmee Dedemsvaart aan kwaliteit wint. 

Om deze plannen en ontwikkelingen te kunnen volgen heeft de gemeente hiervoor een 

speciale ruimte ingericht op de hoekJulianastraat/Tuinstraat waar u terecht kunt met uw 
reacties en opmerkingen. 

Haaks op de plannen ter verfraaiing van het Centrum staat de slechte entree van 

Dedemsvaart Centrum. 

De voormalige Bar Arizona ( het pand is inmiddels gekraakt) in combinatie met de 
nieuwbouw van Lidl is een aanfluiting. 

De gemeente heeft de rechtszaak dan wel gewonnen maar het is een schijnoverwinning. Wil 

men deze situatie zo laten voortduren in de toekomst? 
Ik daag de Gemeente uit hiervoor samen in een volwassen en goed overleg een oplossing te 

vinden voor dit probleem. 

Eveneens zou er een oplossing moeten komen voor het terrein dat in  de volksmond “Het gat 
van Kruidhof” ( voormalig cafetaria “De Giegel”) 

wordt genoemd. 

 

VERSLAG LEDENVERGADERING 28.04.2009 
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Het Centrum 

Uiteindelijk zijn de “Stichting Het Centrum” en de Gemeente tot overeenstemming gekomen 

over de overdracht van het gebouw “Het Centrum” aan de Gemeente. 
Wij zijn hier jaren mee bezig geweest. Wij zijn zeer benieuwd hoe het nu verder gaat. 

Eindelijk komt er nu een plan voor een nieuw Multifunctioneel Centrum. 

 
Kruising Moerheimstraat Magnolia 

Niets heeft ons de laatste tijd zo bezig gehouden dan deze kruising. 

Heel veel negatieve reacties en verwijten aan ons adres dat wij als PB te weinig actie 

zouden ondernemen om te bewerkstelligen de kruising veiliger te maken hebben wij 
ontvangen. 

Wij vinden het een primaire taak de kruising veiliger te maken, laat dat duidelijk zijn. 

De onveiligheid is voor een deel te wijten aan de te hoge brugleuningen die het uitzicht 
beperken en aan de bocht in de Magnolia, die te dicht op de kruising ligt.   

De onveiligheid is voor een deel te wijten aan die dorpelingen die veel te hard rijden over de 

Magnolia en de Mien Ruyslaan en door het verkeer op de Moerheimstraat dat niet weet of 
ziet dat de voorrangsregels zijn gewijzigd.  

 

 

Wij als Plaatselijk Belang hebben alles in het werk gesteld om dit alles te verbeteren. 
Het was voor ons echter vechten tegen de bierkaai. 

Niet het veiligheidsbesef, maar formaliteiten hebben een streep gezet door het 

bezwaarschrift van Plaatselijk Belang tegen de onveilige kruising. 
De Commissie Bezwaarschriften verklaarde ons bezwaar niet ontvankelijk omdat onze 

statuten daar niet in voorzagen. Het in onze statuten gestelde  

“het kritisch volgen van de overheid” bleek niet voldoende. 

De derde macht ( de ambtenaren ) maakte toen de dienst uit en het college nam zonder ook 
maar enig overleg dat advies over. 

Wij hebben dit na alle voorgesprekken die wij hierover al hadden gehad ervaren als een 

dolksteek in de rug. 
Wij vinden het jammer dat dit is gebeurd en dat Plaatselijk Belang, zoals bij andere 

overlegsituaties, hier niet als volwaardig overlegorgaan is geaccepteerd. 

 
Wij hebben vernomen dat er in mei wederom aanpassingen worden gerealiseerd bij de 

kruising.Wij hopen dat door deze verbeteringen de meest gevaarlijke kruising in de 

Gemeente Hardenberg een stuk overzichtelijker en veiliger zal worden. 

 
Om in de toekomst overlegsituaties niet te frustreren, hebben wij onze statuten aangepast. 

Hierover mag u zich straks uitspreken.  

 
Afsluiting Stegerensallee 

Bericht ontvangen van de gemeente : afsluiting 08 juni 2009  - 05 mei 2010 
 
 

2. NOTULEN, ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 15.05.2008 

Geen bijzonderheden, deze worden goedgekeurd. 

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 

* Gerard Froeling, Bert van Faassen met kennisgeving afwezig 

Verder geen binnengekomen stukken en/of afmeldingen. Wel de opmerking dat om 20.00 uur de 
presentatie AED uitleg zal plaatsvinden 

 

4. FINANCIELE STUKKEN/VERSLAG BOEKJAAR 2008 

Toelichting door penningmeester Riet Vogelzang 

4.a. rekening en verantwoording boekjaar 2008 

Dhr.Koekoek vraagt naar het bedrag van de promotiekosten (3500) waar voor dit is geweest : 

 dit betreft de nieuwe website van PBD 

4.b. verslag kascontrolecommissie 

Dhr. Bakker geeft aan dat dit prima voor elkaar was. De complimenten, dit keer 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 treedt af als lid van de kascontrole commissie en wordt bij deze ook bedankt. Dhr. 

Bakker zal  nog 1 jaar zitting hebben in de kascontrole commissie. De heer A.P. Frankes wordt 
benoemd als opvolger van mevrouw Beekman. 

4.d. vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2008 

Deze wordt definitief vastgesteld onder dankzegging van de penningmeester mw. Vogelzang 

4.e. begroting 2009 

Toelichting op het onderwerp donaties/sponsoring 

 sponsor heeft zich teruggetrokken (200 euro) : drukkosten kwitanties 

 uitgaven (9500)   tlv AED’s aanschaffen voor Dedemsvaart 

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 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 de periode van 1 jaar) 
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een andere kandidaat  
Schriftelijk in te dienen bij het bestuur tot voor aanvang van de vergadering 
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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  
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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 

Het nieuwe bestuur wordt het komende jaar weer veel succes toegewenst. 

6. STATUTEN AANPASSING 

HUIDIGE ARTIKEL LID 3A EN 3B WORDT VERVANGEN DOOR 3A TOT MET 3G. 

Nieuwe voorstel was te downloaden via de site en is ook uitgereikt en toegelicht in de 
vergadering 

 toelichting hierop door de heer H. IJmker 

 vergadering gaat unaniem akkoord met de statuten wijziging  

 

7. RONDVRAAG 

7.1. dhr. Sasbrink houdt een betoog voor eigentijdse moderne kunst in de regio, en dan met name 

gericht op het konijn op het Kotermeerplan. 

  voorzitter Henk IJmker reageert hierop hoe “het konijn” tot stand is gekomen in Dedemsvaart. 

Kunst is altijd een discussie 

7.2.  dhr. Koekoek (voorzitter zwemvereniging) : verzoek om verwarmingsketel in het zwembad 

  PBD zal dit meenemen in het overleg PBD/gemeente 

7.3. dhr. Werner : Uitrit Oostwijk-Kotermeerstal “gelijkwaardige kruising”. Bord staat waarschijnlijk 

verkeerd. 

  PBD zal dit met deskundigen opnemen 

Verder niets meer aan de orde zijnde voor de rondvraag, wordt deze vergadering gesloten  

 Aansluitend (20.00 uur) de presentatie van de Stichting Hartveilig Hardenberg aangaande AED, 

door Dini Tuenter en Pieter Sanders van de Hartstichting. 

 

  

 

 

 

 

 

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. 
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Na de presentatie Hartstichting is er op gepaste / feestelijke wijze afscheid genomen van 

voorzitter Henk IJmker, die na 9 jaar voorzitter zijn funktie heeft neergelegd. 

 De nieuwe voorzitter Gerrit Schipper sprak enkele woorden tot de scheidende voorzitter 

en overhandige hem namens PBD een dinerbon en een boeket bloemen. Daarna was er 

voldoende tijd voor de genodigen om afscheid te nemen van de heer Ijmker 

 Met dank aan Jubal die een schitterende serenade ten gehore bracht voor de heer Ijmker, 

als dank voor zijn inzet afgelopen 9 jaren voor Dedemsvaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 11

 
 
 
Bestuursleden PBD :  Gerrit Schipper, Tineke Strijker,  Willem Veerbeek,  Joop Supheert, Riet 

Vogelzang, Gert de Vogel, Harry Drogt, Klaas Thalen, Marleen Frankes 

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 9 jaar. Het afgelopen jaar zijn er een groot aantal PBD 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 : 

∞ Kruising Moerheimstraat - Magnolia 

∞ Ontwikkelingen Centrumplan 

∞ Openbare plakzuilen 

∞ Brug Magnolia-Moerheimstraat-Mien Ruyslaan 

∞ Klantengroep Buurtveilig 

∞ Organiseren Dodenherdenking 2009 

∞ Overleg met diverse fracties aangaande onderwerpen die spelen in Dedemsvaart 

∞ Verkeersdoorstroming Lathyrusstraat 

∞ Berm langs de Hoofdvaart 

∞ Mindervaliden parkeerplaats achterkant Jumbo supermarkt 

∞ Fietsstroken langs Ommerkanaal 

∞ Voetgangersbrug t.h.v. de Wisseling 

∞ Bestrating Wilhelminastraat 

∞ Bestrating Mandemakersweg 

∞ Trottoirs langs Langewijk 

∞ Telefooncel Markt 

∞ JOP 

∞ Plek voor de Jeugd 

∞ Busstation 

∞ Verlichting langs het fietspad 

∞ Fietspad langs Hoofdvaart 

Jaarverslag PBD / 2009 
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Jaarverslag PBD / 2009 

∞ Toegang tot recreatiegebieden 

∞ Schelpenpad Hondsroos 

∞ Zitting in “LIK” Reestdal (Landschap Identiteit Kaart) 

∞ Windmolens 

∞ Hondenuitlaatplaatsen 

∞ Moedige Moeders 

∞ Invalidenparkeerplaatsen algemeen in Dedemsvaart 

∞ Telefooncel op de Markt (inmiddels verwijderd) 

∞ Bodemsanering Lijsterstraat (nr. 10) 

∞ 200 jaar Dedemsvaart 

∞ N340/N377 

∞ Afsluiting Stegerensallee 

∞ Ontwikkelingen Centrumplan 

∞ Gebouw ’t Centrum 

∞ Space boxen achter gebouw ’t Centrum 

∞ Achterstallig onderhoud 

∞ Reiniging onderhouds verzetsmonument(en) 

∞ Visplekken Roerdomp 

∞ Overleg met de Stuw 

∞ Uitgaansgelegenheden in Dedemsvaart (mogelijke overlast) 

∞ Klantenpanel politie 

∞ Zwerfafval 

∞ Onderhoud wegen 

∞ Onderhoud kerkhof 

∞ Zwembad de Kiefer 

∞ Schoonmaken centrum 

∞ Valbrekend zand 

∞ Blauwalg 

∞ Wegwerkzaamheden (divers) 

∞ Verfraaiing komgrenzen (start) 
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∞ Bijwonen bijeenkomsten WMO 

∞ Onderhoudstoestand Rheezerend zuidzijde 

∞ Bocht in de Mien Ruyslaan 

∞ Voormalig waterzuiveringsterrein 

∞ Politie inzet in Dedemsvaart 

∞ Opknapbeurt tijdpad Zuiderbos 

∞ Pand Arizona 

∞ Busstation 

∞ Onderhoudstoestand Ommerkanaal 

∞ Cleanteam 

∞ Meldpunt openbare ruimte 271010 

∞ Onderhoudstoetand Nieuwe Wijk 

∞ Opknapbeurt Schuttevaer 

∞ Snelheidsmetingen Rheezerend 

∞ Schoonmaken verkeersborden 

∞ Klankbordgroep bestemmingsplan buitengebied 

∞ Parkeren ter hoogte van Zwiersstraat nr. 6 / nr. 8 

∞ Paaltje Wisseling Zuid 

∞ Alcoholmatiging 

∞ Abri Magnolia 

 

 

 

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 
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Nieuwsbrief Plaatselijk Belang Dedemsvaart 
www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl 
Nieuw in 2009 : Maandelijks verchijnt er (na iedere bestuursvergadering) een nieuwsbrief 

op de website van Plaatselijk Belang Dedemsvaart, van zaken die er spelen op dat moment 

en zaken waar het bestuur mee bezig is. 

Overleg met buurtverenigingen 

Het overleg met de buurtverenigingen (hetgeen opgestart is in 2005) heeft een vervolg gekregen 
in 2006  2007, 2008 en ook weer in 2009 :  2x per jaar komen de buurtverenigingen en PBD bij 

elkaar.. Wie kent zijn/haar buurt nu beter dan een buurtvereniging.  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. 

Totaal aantal leden PBD 

Op dit moment rond de 1265 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 2010 ligt er een nieuwe uitdagingen “de Jongerenproblematiek” 

(onderkomen voor de jeugd in Dedemsvaart) en het volgen van de ontwikkelingen nieuwe 
Centrumplan Dedemsvaart. 

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 is begin 2009 gestart worden met een INLOOPSPREEKUUR VOOR BURGERS : 

iedere laatste 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. 
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ONTVANGSTEN 2009 Begroting 2009 2008  

     

     

Contributie                 5.488,31                  6.000,00                 5.851,00  

     

Donatie/sponsoring 3038,45 3038,00 3038,45  

     

Rente 709,06 550,00 614,33  

     

               - -   

     

                 9.235,82                 9.588,00                9.503,78   

     

     

UITGAVEN 2009 Begroting 2009 2008  

     

     

Kosten ledenwerving                    519,50                    600,00                   563,65  

     

Promotiekosten                    606,57 1.500,00 3.666,09  

     

Vergaderkosten 3.302,13 3.000,00 2.914,37  

     

Adms/secr. Kosten 1.261,33 1.750,00 1.668,31  

     

akties                   7.846,39                    9.500,00 35,84  

     

Representatiekosten  526,27 750,00 733,53  

     

Diverse/onvoorzien   500,00 150,00  

     

      

     

     

               14.062,19                17.600,00                 9.752,15  

     

     

     

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Toelichting op de ontvangsten: 

FINANCIEEL OVERZICHT 2009 

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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Van 5 leden kon de contributie niet worden geïnd in verband met verhuizing naar een 

onbekend adres. 
Er is daarom geen herinnering gestuurd. 

 

4 leden hebben de contributie niet betaald ondanks een schriftelijke aanmaning. 
 

Ledenaantal is teruggelopen van 1302 naar 1265 door opzeggingen gedurende 2009 en 

tijdens het ophalen van de contributie. 

 
Eén contributieophaler heeft de opbrengst van de contributie op 31 december ’s middags 

gebracht en is derhalve in 2010 geboekt. 

 
Toelichting op de uitgaven: 

 

In 2009 5 AED’s geschonken a  7.500,-- terug te vinden onder: akties. 
 

Vergaderkosten: Hieronder is begrepen een bedrag van ca  2.300,  wegens kosten 

Algemene Ledenvergadering 2009 zoals: 

- Drukkosten van de agenda 
- Jaarrekening 2008 

- Verzending en uitnodiging aan leden 

- Honorarium van de spreker 
- Consumpties en zaalhuur 

- Afscheid van de voorzitter de heer IJmker  

 

 
FINANCIEEL OVERZICHT 2009 

Saldo 1 januari 2009                                                 30.713,73 

Bij: ontvangsten                                                             9.235,82 
 

                                                                                  39.949,55 

 
Af: uitgaven                                                                 14.062,19 

                                                                                  25.887,36 

 

 
Specificatie: 

Saldo rekening courant 31 dec. 2009                            916,98 

Saldo spaarrekening 31 dec. 2009                             24.970,38 
 

                                                                                   25.887,36   

 
 
 
 
                                       
 

                                      Ontvangsten                                                         Uitgaven 

 
Contributie                    5.800.=                     Ledenwerving                       1.300,= 

Donatie/sponsoring-       1.904,=                      Promotiekosten             -       1.350,= 

Rente                      -          650,=                     Vergaderkosten              -       3.000,= 
                                                                         Adm/Secr.kosten            -       1.500,=                                    

                                                                         Representatiekosten       -         750,= 

                                                                         Diversen                          -         500,= 
                                                                            

                  

                                     8.354,=                                                                  8.400,=  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riet Vogelzang 

Penningmeester PBD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEGROTING 2010 

 

 
 
 
ONTVANGSTEN 2009 Begroting 2009 2008  

     

     

Contributie                 5.488,31                  6.000,00                 5.851,00  

     

Donatie/sponsoring 3038,45 3038,00 3038,45  

     

Rente 709,06 550,00 614,33  

     

               - -   

     

                 9.235,82                 9.588,00                9.503,78   

     

     

UITGAVEN 2009 Begroting 2009 2008  

     

     

Kosten ledenwerving                    519,50                    600,00                   563,65  

     

Promotiekosten                    606,57 1.500,00 3.666,09  

     

Vergaderkosten 3.302,13 3.000,00 2.914,37  

     

Adms/secr. Kosten 1.261,33 1.750,00 1.668,31  

     

akties                   7.846,39                    9.500,00 35,84  

     

Representatiekosten  526,27 750,00 733,53  

     

Diverse/onvoorzien   500,00 150,00  

     

      

     

     

               14.062,19                17.600,00                 9.752,15  

     

     

     

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Toelichting op de ontvangsten: 

FINANCIEEL OVERZICHT 2009 
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