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Voorwoord en uitnodiging
Met deze nieuwsbrief nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging
Dorpsbelangen Peize (VDP). Deze zal plaats vinden op dinsdag 9 april a.s. aanvang 20.00 uur in Café
Ensing, Hoofdstraat 52. Wij zullen u op deze ledenvergadering informeren over onze activiteiten van het
afgelopen jaar, de financiële situatie van onze vereniging en wat ons in het komende jaar (wellicht) staat
te wachten.
Onze website www.dorpsbelangenpeize.nl , www.facebook.com/DorpsbelangenPeize/ maar ook zeker
www.ditispeize.nl en de regionale De Krant zijn belangrijke communicatiemiddelen.
Het bestuur VDP komt voor belangen van het dorp op namens de inwoners. Daarvoor is een stevige
band met de inwoners van belang. We hebben afgelopen jaar meer contact gezocht, bijvoorbeeld door
de maandelijkse openbare vergaderingen en door het belevingsonderzoek als startpunt voor een
dorpsplan.
Het bestuur is afgelopen jaar niet van samenstelling veranderd. Van een kant is dat positief te noemen.
Maar aan de andere kant zijn we er nog niet in geslaagd nieuwe bestuursleden welkom te heten.
We willen het bestuur nog steeds graag uitbreiden naar 7 personen. Het bestuur van de VDP wil graag
ook vrouwen in het bestuur!! Enig maatschappelijk inzicht, een bereidheid tot samenwerken en vooral
een portie geduld zijn wel de belangrijkste eigenschappen. Kom gewoon eens een paar vergaderingen
bijwonen of ga een vrijblijvend informatief gesprek met ons aan. Als gesprekspartner voor de gemeente
worden we steeds belangrijker voor het dorp. En dat willen we niet met alleen het bestuur op onze
schouders nemen.
Wel pakken we problemen / aandachtspunten anders aan. Als meerdere personen dezelfde wensen of
klachten hebben, verlangen we van hen dat zij zelf de kar gaan trekken en zal het bestuur hen
begeleiden.
Een verslag van onze activiteiten in het afgelopen jaar treft u verderop aan. Voor het vrij toegankelijke
deel van de algemene ledenvergadering, het deel voor de pauze, hebben we een korte film van de
Historische vereniging Pezie – Peize.
Wij hopen dat bovenstaande voor u voldoende aanleiding is om aan de jaarvergadering deel te nemen
of zelfs te overwegen zich kandidaat te stellen voor het bestuur.
Peize, april 2019
Vereniging Dorpsbelangen Peize
Ton van der Meijs (voorzitter)
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Agenda Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Peize
Dinsdag 9 april 2019. Locatie Café Ensing. Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur.
A. Programma ook voor niet leden:
Korte film van Historische vereniging Pezie - Peize.
B. Pauze.
C. Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize:
1. Opening en welkom.
2. Notulen ledenvergadering 10 april 2018.
3. Mededelingen van het bestuur.
4. Secretarieel jaarverslag 2018; terug- en vooruitblik.
5. Financiën
 Financieel jaarverslag 2018.
 Verslag kascommissie bestaande uit mevr. Hillie Geersing – Timmer en dhr. Andries Popma.
 Goedkeuring financieel jaarverslag 2018 door de leden en decharge van het bestuur.
 Benoeming leden nieuwe kascommissie. Mevr. Hillie Geersing – Timmer is terugtredend lid.
 Begroting 2019
6. 7.
Sluiting van de vergadering
7. 10.
Rondvraag.
8. 11.
Sluiting.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Peize biedt u een drankje aan.
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2. Notulen jaarlijkse ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize
dinsdag 10 april 2018.
Aanwezig zijn:
- bestuursleden Ton van der Meijs (voorzitter), Marcel Gelissen (penningmeester), Vrieso
Rademaker en Robert Bolt;
- 16 van de uitgenodigde leden;
- op uitnodiging Rik Schoemaker en Nathalie Mulderij (Interzorg), Anja Wichers, Frieda Boonstra
en Rob Kamp (Roosdom Tijhuis).

1 Opening en welkom:
Om 20:00 uur opent Ton de bijeenkomst en verwelkomt de aanwezige leden en de niet leden die voor
de presentatie van status van de nieuwbouw van de Hoprank zijn gekomen. In het bijzonder verwelkomt
hij Rik Schoemaker en Nathalie Mulderij (Interzorg), Anja Wichers, Frieda Boonstra / Rob Kamp
(Roosdom Tijhuis) die voorafgaande aan de officiële vergadering de stand van zaken van de geplande
nieuwbouw van de Hoprank zal presenteren.

Presentatie stand van zaken nieuwbouw Hoprank Peize:
Het bestuur van Dorpsbelangen heeft Interzorg gevraagd om voorafgaande aan de officiële
ledenvergadering een presentatie te houden omtrent de status van de nieuwbouw van de
Hoprank . Rik Schoemaker (manager vastgoed van Interzorg) dankt de vereniging
Dorpsbelangen voor deze mogelijkheid en introduceert de overige aanwezigen van Interzorg en
bouwpartner Roosdom Tijhuis.
Nathalie Mulderij (locatiemanager Hoprank) heeft in een presentatie de gedachten en wensen
die gerealiseerd zouden moeten worden in de nieuwe Hoprank uiteengezet. Dit is opgesteld in
samenspraak met bewoners, familie en zorgverleners. Leidend hierbij is de voorgenomen zorg
voor zestig cliënten, 40 dementerenden en 20 lichamelijk beperkten. Deze bewoners komen in
een deels open en deels gesloten.
Anja Wiggers (Architect Roosdom Tijhuis) vertelde de toehoorders hoe het proces van het
inventariseren van wensen vanuit alle betrokken partijen tot stand is gekomen. Hieronder
vallen ook de wensen voor behouden van het aanzicht van de karakterstieke boerderij, het
ruime groen rondom de locatie en aansluiting bij de Brink. Anja stelt dat alles nog in
beginstadium is (er bestaat nog geen enkele ontwerptekening) en er nog niets vast staat. Wel
is zeker dat ze de sfeer van Peize probeert te behouden. Ze toonde in haar presentatie een
aantal voorbeelden van panden die uitstekend zouden aansluiten bij het beeld van een brink
dorp.
Rob Kamp (Roosdom Tijhuis) heeft kort uitgelegd hoe de communicatie met en inzet vanuit
diverse belanghebbenden zoals bewoners, familie, verzorgers, omwonenden, inwoners Peize
zal worden vormgegeven.
Op de vraag wie eigenaar is van het nieuwe gebouw antwoordde Rik Schoemaker dat Interzorg,
in tegenstelling tot eerdere plannen, zelf eigenaar van De Hoprank blijft. Op de vraag wanneer
er meer duidelijkheid moet zijn was hij ook duidelijk, ‘zorgvuldigheid is belangrijker dan
snelheid’.
Pauze.

Pagina 4 van 12

Vereniging Dorpsbelangen Peize
KvK Meppel nr.04062343
Secretariaat (tijdelijk):
Turfringen22
9321 AZ Peize

 0622517103
 www.dorpsbelangenpeize.nl
info@dorpsbelangenpeize.nl

Officiële Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize.
2 Notulen Ledenvergadering 11 april 2017:
De notulen worden zonder commentaren goedgekeurd.

3 Mededelingen van het bestuur:
Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur.

4 Secretarieel jaarverslag 2017
Terugblik
Er zijn in 2017 twee bestuursleden afgetreden. Theo van der Waart is verhuisd naar Roden en heeft zijn
rol als sectretaris van het bestuur per 31 december neergelegd. Ivo Molenaar is gedurende 2017
dermate ziek geworden dat hij zijn taken in het bestuur niet meer kon uitvoeren en is in overleg als
bestuurslid teruggetreden. Eind februari 2018 bereikte ons het droevige bericht dat Ivo is overleden.
Vooruitblik
Robert Bolt en Ton van der Meijs lichten een aantal grote projecten toe waar we als Dorpsbelangen aan
gaan werken danwel die we het komende jaar nauwlettend zullen volgen:
- opstellen van een dorpsplan;
- bouw van de fietstunnel onder de N371 bij het tolhuisje;
- Realisatie van nieuwe wijk in Peize zuid; er is op verzoek van de gemeente een samenwerking
gestart tussen gemeente en bewoners. Dit heeft geresulteerd in een drietal werkgroepen met
dorpsbewoners die zich richten op zaken als leefbaarheid, waterhuishouding, woningbouw,
voorzieningen, verkeer etc.
- Autoluw maken van gebied De Onlanden.

5 Financiën
5.1 Financieel jaarverslag 2017:

Toelichting door Marcel Gelissen op het financiële jaarverslag van 2017. Het is vanuit financieel oogpunt
enerzijds rustig geweest, anderzijds heeft de actie voor zichtbare huisnummers in het buitengebied van
Peize tot verhoging van de in- en uitgaven geleid t.a.v. voorgaande jaren.
Een dorpsbewoner maakt een opmerking over het vele eigen vermogen van de vereniging en vraagt
bestuur wat daar mee wordt gedaan. Marcel Gelissen legt uit dat een deel van dit eigen vermogen weer
aan de bewoners van Peize ten goede gaat komen via diverse acties. Een voorbeeld hiervan zijn de twee
acties voor zichtbare huisnummers die zijn geweest, waarbij dorpsbelangen een korting oplopend tot
50% van de aanschafprijs heeft gegeven.
5.2 Verslag Kascommissie zijnde mevrouw Hillie Geersink en de heer Piet IJzerman:

De Kascommissie heeft het financieel jaarverslag 2017 gecontroleerd en haar akkoord afgegeven.
5.3 Goedkeuring financieel jaarverslag 2017 door de leden:

De aanwezige leden keuren het financieel jaarverslag 2017 unaniem goed met dank aan de
Kascommissie en de penningmeester.
Het bestuur wordt door de leden gedechargeerd.
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5.4 Benoeming nieuwe leden Kascommissie:

De heer Piet IJzerman treedt na 2 jaar af en mevrouw Hillie Geersink blijft aan. Vanuit de aanwezige
leden stelt de heer Andries Popma zich beschikbaar als nieuw lid van de Kascommissie. De nieuwe
Kascommissie 2018 bestaat derhalve uit mevrouw Hillie Geersink en de heer Andries Popma.
5.5 Begroting en planning /verwachtingen 2018:

Zowel qua inkomsten als uitgaven zal de begroting en planning in 2018 in grote lijnen gelijk zijn aan die
van 2017.
6 Voorstel tot wijziging van de statuten:
Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een
meerderheid van ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering
waarin ten minste tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Het minimaal aantal
benodigde aanwezige wordt niet gehaald waardoor de wijziging in de statusten niet door de aanwezigen
kunnen worden goedgekeurd.
7 Sluiting van de vergadering.
Ton van der Meijs sluit derhalve de algemene ledenvergadering.
8 Opening van de vergadering
Ton van der Meijs opent direct een nieuwe vergadering zoals in de agenda tijdig aangekondigd .
9 Voorstel tot wijziging van de statuten:
In de nieuwe vergadering kunnen de dan aanwezige leden hun goedkeuring geven aan de wijzigingen in
de statuten. Er wordt een opmerking gamaakt over de tekst in artikel 4, waarin staat staat dat bestuur
leden tot bestuur toelaat? Na deze aanpassing gaan de aanwezige leden unaniem akkoord met de
wijziging in de statuten.
10 Rondvraag:
De heer Jolle Schrale vraagt of de vereniging nog aandacht gaat schenken aan het 20 jarig bestaan van
de vereniging dorpsbelangen. Het bestuur vindt dat een goed idee en daagt Jolle Schale uit om met
passende ideeën te komen om dit te vieren. Deze uitdaging wordt door de heer Jolle Schale
aangenomen.
11 Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde bedankt Ton de leden voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens deze
ledenvergadering en sluit hij de vergadering. Namens de Vereniging Dorpsbelangen Peize biedt hij de
leden een consumptie aan.
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3. Mededelingen van het bestuur
De bestuursvergaderingen in het Dorpshuis zijn zo naar tevredenheid en met voldoende belangstelling
van inwoners verlopen, dat het bestuur besloten heeft hiermee door te gaan. Elke eerste maandag van
de maand is het eerste deel van de bestuursvergadering openbaar en voor leden toegankelijk. Zij
kunnen voorafgaand of tijdens de vergadering agendapunten aandragen. Het tweede deel van de
bestuursvergadering is besloten.
Het bestuur is nog steeds naarstig op zoek naar versterking we willen graag uitbreiden naar 7 personen.
We zijn hierbij ook nadrukkelijk op zoek naar vrouwelijke bestuursleden. Kom gewoon eens een paar
vergaderingen bijwonen of ga een vrijblijvend informatief gesprek met ons aan.

4. Secretarieel Jaarverslag 2018
Op 31 december 2018 had de Vereniging Dorpsbelangen Peize 190 leden. Het bestuur bestond uit de
volgende personen; Ton van der Meijs (voorzitter, secretaris a.i.), Marcel Gelissen (penningmeester),
Robert Bolt en Vrieso Rademaker.
In 2018 werden 10 bestuursvergaderingen gehouden en in april de algemene ledenvergadering.
Verder nog een groot aantal gesprekken en bijeenkomsten met wethouders en ambtenaren van de
gemeente Noordenveld alsmede met organisaties als Welzijn in Noordenveld, BuurKracht, BOKD en
met nog een aantal andere partijen.
Dit verslag geeft in grote lijnen weer welke onderwerpen er in 2018 aan de orde zijn geweest en wat
daaromtrent globaal is besproken. Er zijn onderwerpen bij die inmiddels zijn afgewerkt of die nog in
2019 onderwerp van besprekingen zijn.
Woonwijk Peize Zuid
Nadat de gemeenteraad midden 2017 het besluit heeft genomen een nieuwe woonwijk in het gebied
Peize Zuid (Achteromweg - Breeveen - Oostingslaan - De Pol) te willen ontwikkelen, heeft
Dorpsbelangen besloten deel te willen gaan uitmaken van het gehele proces en wel in een zo vroeg
mogelijk stadium. Daarbij is ook direct het plan opgevat een werkgroep van betrokken bewoners uit de
directe omgeving op te richten om namens Dorpsbelangen samen met de gemeente en de bewoners
van Peize aan dit proces deel te nemen. Sinds begin 2018 heeft deze werkgroep overleg gevoerd
Deze groep personen samen met een vertegenwoordiging van het bestuur van Dorpsbelangen hebben
op 29 januari 2018 een eerste bijeenkomst gehad. Hier zijn al de voornaamste knelpunten ter tafel
gebracht. Op 12 februari heeft deze groep samen met Stephan Lap als gemeentelijke projectleider
Peize-Zuid een eerste bijeenkomst gehad. Hier zijn de knelpunten / wensen besproken. In totaal hebben
er een 10-tal bijeenkomsten plaatsgevonden.
De belangrijkste knelpunten zijn de waterhuishouding in het gebied, de te hoge geluidsbelasting voor de
bestaande woningen aan Stoeken, Hoefsmid en Korvemaker, verwerving gronden, behoud karakter
woongebieden en de verkeersbelasting Achteromweg.
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Inmiddels heeft Stephan Lap in september 2018 een nieuwe functie buiten de gemeente aanvaard en is
Rens Riechelman als nieuwe projectleider aangesteld. Mede hierdoor hebben de nieuwe projectleider
en de gemeente besloten tot een herijking op de al gemaakte plannen. Die zijn in december 2018
gepresenteerd.
Snelheidsbeperkende maatregelen
Op verzoek van Dorpsbelangen Peize zijn er in Peize regelmatig snelheidsmetingen met behulp van een
Dynamische Snelheids Indicator (DSI) verricht op diverse straten en wegen zowel binnen als buiten de
bebouwde kom van Peize. Wij hebben geconstateerd dat de DSI het rijgedrag beïnvloedt, dat de DSI niet
geijkt was en dat de snelheidsmetingen hierdoor geen betrouwbaar beeld van de werkelijkheid geven.
Met de gemeente is afgesproken dat er eerst betrouwbare metingen zullen worden uitgevoerd.
Dorpsbelangen is gevraagd een voorstel voor de locaties op te stellen.
Het houden van buurtacties zoals
 VVN Stickeracties (snelheidsstickers op afvalcontainers)
 VVN Knelpunteninventarisatie en enquêtes
 Voorlichting
zal in 2019 pas gaan plaatsvinden
Ook willen we op de beide scholen aandacht voor het probleem vragen. Via de kinderen proberen we
dan het onderwerp onder de aandacht van de ouders te brengen.
Verder denken wij aan het periodiek plaatsen van sandwichborden langs de weg om aandacht op de
snelheid te vestigen. Het bestuur heeft inmiddels gesprekken gehad met een grafisch ontwerper uit
Peize die de acties gaat ondersteunen. De gemeente heeft inmiddels financiële ondersteuning verleend
voor de aanschaf van materiaal.
Om gedragen acties te krijgen willen wij acties houden waarbij de direct omwonenden betrokken
worden. Ook zullen wij gelijktijdig op de website ditispeize.nl de publiciteit zoeken.
(Gedeeltelijke) afsluiting Noorddijk
Wat betreft het toenemende verkeer en sluipverkeer in de Onlanden, zijn wij samen met gemeente,
natuurmonumenten , fietsersbond en stichting natuurbeheer onlanden in gesprek .
Dit heeft tot dusver geleid tot 3 opties;
1. Afsluiting Noorddijk, bij de parkeerplaats, zodat er geen doorgaand verkeer mogelijk is ,vanaf
Peizerhorst richting Noorddijk en andersom ( wel is dan de parkeerplaats bereikbaar, uit beide
richtingen).
2. Afsluiting Noorddijk bij de Parkeerplaats en afsluiting ingang Drentsche Dijk , bij de Peizerhorst
( nadeel, alle auto verkeer gaat dan via de Noorddijk naar de parkeerplaats).
3. Als 2 en dan al of niet afsluiting Drentsche Dijk Peizerhorst. Een verbod voor auto's
Zanddijk/Drentsche Dijk ( vanaf Noorddijk tot Woudrustlaan)
De gemeente heeft met de nodige vertraging deze opties intern besproken en heeft tot onze verbazing
een voorstel voor afsluiting met verkeersborden geformuleerd. Er heft echter nog geen besluitvorming
plaatsgevonden.
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Dorpsplan
Het bestuur van VDP heeft besloten een Dorpsplan Peize te gaan opstellen. De gemeente Noordenveld
heeft in een gesprek meegedeeld dit initiatief te waarderen en ook financiële steun verleend.
In plaats van zelf overleg met de bevolking te organiseren hebben we op voorstel van BOKD een
belevingsonderzoek door 35 studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein uit Leeuwarden laten
uitvoeren. Als start van dit onderzoek hebben de studenten o.l.v. 4 dorpskenners een tocht door het
dorp gemaakt. Tevens hebben zij voorgesprekken met een 35-tal personen uit Peize gevoerd. Deze 35
personen hadden zich hiervoor beschikbaar gesteld.
Mede aan de hand van deze gesprekken is een vragenlijst opgesteld en huis aan huis persoonlijk
bezorgd en een week later weer huis aan huis opgehaald. Daarnaast bestond de gelegenheid op 4
locaties de vragenlijst in te leveren in bussen tot de eerste week van januari 2019. In totaal zijn er 1734
enquêtes uitgezet waarvan er 963 weer in ontvangst zijn genomen. Dit maakt de totale respons van
55,5%.
De studenten hebben de ontvangen data m.b.v. een softwareprogramma verwerkt en op 28 januari
2019 in zaal Boonstra gepresenteerd aan ongeveer 100 belangstellenden, vertegenwoordigers van de
gemeente waaronder de burgemeester en 2 wethouders en het bestuur van Dorpsbelangen.
Voor aanmelding van vrijwilligers voor de werkgroepen was er op deze avond erg weinig belangstelling.
Met ondersteuning van BOKD is het bestuur gestart met de analyse van het belevingsonderzoek.
Zichtbare huisnummers
De succesvolle actie voor het bevorderen van beter zichtbaar huisnummer in 2017 heeft in 2018 een
vervolg gekregen. Deze vervolgactie, nu voor geel Peize, is wederom succesvol geweest. Er zijn in totaal
ruim 70 goed zichtbare huisnummers en bijbehorende paaltjes geleverd.
Herinrichting Brink
Dorpsbelangen is betrokken bij een initiatief om de Brink aan te pakken. Samen met de kerk, de
handelsvereniging, Volksvermaken, de omliggende ondernemers en de directe omwonenden, wordt een
plan gemaakt om de Brink opnieuw in te richten. In 2018 heeft dit project geen voorgang geboekt.
Toekomstige ontwikkelingen van zorgcentrum de Hoprank (Interzorg)
29 januari 2018 hebben Interzorg en bouwer Roosdom Tijhuis een intentieovereenkomst voor het
ontwikkeltraject van Interzorg De Hoprank ondertekend. Het is de bedoeling dat er een nieuw gebouw
gerealiseerd wordt waar Interzorg 60 cliënten kan ondersteunen met zorg en behandeling. Mede op
basis van input van de gemeente, cliënten, naasten, omwonenden en andere betrokkenen zal onder
meer een goede stedenbouwkundige invulling opgezet worden.
De buurtbewoners en Dorpsbelangen zijn helaas niet meer betrokken bij de verdere uitwerking. Op 13
en 14 februari 2019 heeft Interzorg een presentatie en uitleg voor inwonende en personeel resp. voor
de overige belangstellenden gegeven. Interzorg is wel bereid tot overleg over samenwerking met
belanghebbenden maar is ook heel duidelijk in de randvoorwaarden die gelden.
Start van de nieuwbouw is gepland voor eind 2019.
Fietstunnel
De realisatie van de fietstunnel is ernstig vertraagd door bezwaarschriften. Dit proces is nu afgesloten.
Begin maart 2019 is gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. Einddatum is nog niet bekend.
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Duurzaamheid
Als vervolg op het duurzaamheidproject in Kortland heeft de bestaande werkgroep zich bereid verklaard
de verduurzaming in geheel Peize te willen gaan stimuleren.
Seniorenhuisvesting
Diverse senioren hebben hun ongerustheid geuit in de huisvesting voor senioren van een bepaalde
doelgroep. Er is hiervoor een werkgroep opgericht begin 2019.
Waterhuishouding
In 2018 hebben er schriftelijke contacten met het Waterschap Noorderzijlvest plaatsgevonden over de
grondwaterstanden. Hieruit blijkt dat er geen ander beleid t.a.v. de waterhuishouding heeft
plaatsgevonden.
In 2019 heeft het Waterschap wel plannen met de Onlanden. Dorpsbelangen vraagt daar nadere
informatie over.
Wijkschouwen
Ook afgelopen seizoen hebben weer de 2 halfjaarlijkse wijkschouwen plaatsgevonden. In Oost en Zuid.
De deelname van bewoners uit de wijken viel dit jaar tegen. Desondanks hebben we zinvolle
wijkschouwen samen met de gemeente gehouden. Door interne reorganisatie bij de gemeente is de
informatie over de afronding van de actiepunten wat stroef verlopen.
Begin 2019 zijn alle openstaande punten in kaart gebracht en besproken. Nog niet alles is afgehandeld.
Onderhoud van sloten is ter hand genomen. Ook heeft een schouw van alle duikers tot betere afspraken
geleid.
Voor het onderhoud van de wegen is inzicht gevraagd en gedeeltelijk ontvangen. Het meerjarenplan dat
deel uit maakt van het gemeentelijke GVVP meerjarenplan is nog steeds niet ontvangen.

Peize, april 2019.
Het bestuur Vereniging Dorpsbelangen Peize
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5. Financieel jaarverslag
Hierbij treft u de jaarrekening met begroting en balans aan over het jaar 2018.

Begroting en rekening 2018 / 2019
Opbrengsten

Begroot 2018

Rekening 2018

Begroot 2019

Uitgaven
Bestuurskosten
Vergaderkosten
Bankkosten
Activiteiten
Eigen Vermogen
Administratie
Websitebeheer
Publiciteit
Andere kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

100,00
600,00
220,00
1.565,00
100,00
120,00
200,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

462,94
542,90
198,33
3.064,43
-46,06
63,95
109,82
192,30
254,75

€
€
€
€
€
€
€
€

200,00
750,00
200,00
5.000,00
-609,50
100,00
110,00
200,00

Totaal

€

2.905,00

€

4.843,36

€

5.950,50

Contributies
Subsidies
Donaties
Activiteiten
Eigen Vermogen
Rente
Correctie bankkosten

€
€
€
€
€
€
€

1.850,00
250,00
800,00
5,00
-

€
€
€
€
€
€
€

1.792,50
350,00
2.700,50
0,36
-

€
€

1.600,00
350,00

€
€
€

4.000,00
0,50

Totaal

€

2.905,00

€

4.843,36

€

5.950,50

Begroot 2018

Rekening 2018

Balans per 31 december 2018
Activa

2017

2018

Bank

€

3.721,89

€

3.675,47

Spaarrekening

€

1.736,81

€

1.737,17

Debiteuren

€

Totaal

€

5.458,70

€
€

5.412,64

Passiva

2017

Eigen vermogen

€

Crediteuren

€

Totaal

€

5.458,70

5.458,70

2018
€

€
€

5.412,64

5.412,64

Begroot 2019

Vereniging Dorpsbelangen Peize
KvK Meppel nr.04062343
Secretariaat (tijdelijk):
Turfringen22
9321 AZ Peize
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Toelichting begroting en balans
Inkomsten
De inkomsten zijn al jaren een stabiele factor dankzij jaarlijkse contributie. Wel zien we een lichte
afname van het aantal leden. Dit resulteert in teruglopende inkomsten uit contributies.
De succesvolle actie voor het bevorderen van beter zichtbaar huisnummer in 2017 heeft in 2018 een
vervolg gekregen. Deze actie was voor heel Peize, waarbij geen subsidie van de gemeente is
ontvangen. Kortingen op de aanschaf van huisnummerbordjes en bijbehorende paaltjes is uit eigen
middelen gefinancierd.
Ook dit jaar heeft de Vereniging Dorpsbelangen Peize haar financiële rekening beschikbaar heeft
gesteld aan het 4/5 mei comité van Peize. Dorpsbelangen heeft zich bereidt gevonden haar rekening
beschikbaar te stellen voor ontvangen van de subsidie en wordt na storting direct overgemaakt naar
de penningmeester van het 4/5 comité.
Ondanks dat ze al langere tijd beschikbaar zijn, zijn er in 2018 wederom een aantal van het in 2015
gepubliceerde wandelboekje met een zevental wandelingen in en om Peize verkocht.
Door verlaging van de rentetarieven is het bedrag aan ontvangen rente scherp gedaald.
Uitgaven
Bestuurskosten laten een hogere uitgave dan voorafgaand gepland is. Oorzaak is het afscheid van
aftredend bestuurslid Theo van der Waart. Als teken van dank is gen en zijn vrouw een diner met het
bestuur aangeboden met daarbij enkele geschenken.
De vergaderkosten zijn zoals voorzien redelijk fors. Dit heeft als redenen het gebruik maken van
vergaderzalen in het dorpshuis voor:
- inzet van werkgroepen voor activiteiten (o.a. Bouw Peize-Zuid, Dorpsplan);
- de maandelijks bestuursvergaderingen die deels openbaar zijn.
Grootste post van 2018 is en blijven de activiteiten. Betreft de reeds eerder genoemde tweede actie
voor bestellen en leveren van beter zichtbare huisnummers.
De post overige kosten betreft enerzijds het jaarlijkse lidmaatschap van het Brede Overleggroep
Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD). BOKD zet zich in voor het behoud en het versterken van de
leefbaarheid van kleine dorpen op het Drentse platteland. Dit door het ondersteunen en adviseren
van besturen van dorpsbelangenorganisaties en dorps- en buurthuizen én het ontwikkelen en
uitvoeren van concrete projecten. Anderzijds het overmaken van de ontvangen subsidie voor het 4
mei comité van Peize.
Goedkeuring
De jaarrekening en balans zijn op vrijdag 22 maart 2019 goedgekeurd door de kascommissie
bestaande uit mevrouw Geersing – Timmer en heer Popma.
Peize, april 2019.
Vereniging Dorpsbelangen Peize
Marcel Gelissen (Penningmeester)
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