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

 0622517103
 www.dorpsbelangenpeize.nl
info@dorpsbelangenpeize.nl

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.
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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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