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Algemene ledenvergadering Vereniging van het Sinderens Belang (SB) 

Notulen vergadering 27 februari 2018 

 

Opening 

De voorzitter van het bestuur van de Vereniging van SB Dianne Vriezen, opent de 

vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn afmeldingen ontvangen voor deze vergadering van Elte Jan Visser, Chris 

Lieferink en de familie Van Mourik. 

Er zijn geen mededelingen van het bestuur. 

Er zijn geen ingekomen stukken voor de Algemene Ledenvergadering. 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 15 februari 2017 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 februari 2017 worden 

besproken.  

Joop Lammers heeft naar aanleiding van het financieel jaarverslag een vraag gesteld 

over de kosten van de borden van de boerderijnamen. Dit is uitgezocht door Monique 

Heuverling. Zij geeft een nadere toelichting. De Plattelandsraad heeft een financiële 

bijdrage geleverd aan de kosten voor de borden met boerderijnamen. Hierover is een 

e-mailbericht gestuurd in april 2017. Door de wisseling van het bestuur was het 

onduidelijk dat de bijdrage bestemd was voor het project boerderijnaamborden. Het 

project is volledig kostendekkend en de administratie blijkt keurig in orde.  

 

De gemeente Oude IJsselstreek blijft bij het standpunt dat de Kapelweg relatief 

weinig verkeer kent. SB heeft bij de gemeente het belang van fietsende kinderen en 

het gevaar dat zij lopen op deze weg, naar voren gebracht. Het argument dat bij mist 

de weg erg gevaarlijk is, vindt geen weerklank bij de gemeente. SB en de gemeente 

hebben tegenstrijdige opvattingen over de belijning van de Kapelweg. Gemeente wil 

conform verkeersbeleidsplan geen belijning aanbrengen, SB ziet liever belijning aan 

de zijkanten. Het verkeersbeleidsplan van de gemeente loopt tot 2020; tot die tijd 

handhaaft de gemeente de bestaande situatie.  

 

De notulen worden ondertekend door voorzitter Dianne Vriezen en secretaris Marjon 

Groot Nibbelink. 

 

Jaarverslag 2017 

Het jaarverslag 2017 van SB is te vinden op de website van SB; het jaarverslag wordt 

niet voorgelezen maar de verschillende passages worden toegelicht. 

Aan de orde komt de kern van de discussie over de matten op het sportveld waarbij 

aan de gemeente is gemeld dat de matten verwijderd moeten worden daar het veld 

weer een grasveld wordt, met aan de achterzijde een noodopvang voor parkeren.  

Verder wordt de aanvulling gesloten verklaring voor vrachtverkeer verduidelijkt. Het 

is de bedoeling dat er verbodsborden voor vrachtverkeer op enkele rotondes komen. 

Het blijkt een taai proces waar aan gewerkt blijft worden.  

De gemeente wordt gevraagd of er weer tellingen gedaan kunnen worden. 

De leden van SB geven verschillende voorbeelden over hoe het vrachtverkeer in 

Sinderen terechtkomt; het is de verwachting dat nooit alle vrachtverkeer geweerd kan 

worden. De suggestie wordt gegeven ook tellingen op de Keurhorsterweg te vragen. 
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Daarnaast wordt aangegeven dat bij Varsseveld duidelijk gemaakt moet worden dat 

internationaal verkeer niet via Sinderen gaat.  

Opgemerkt wordt dat met respect voor de inzet van het bestuur om het vrachtverkeer 

te weren, er geen geloof en ook geen wens bestaat dat vrachtverkeer volledig geweerd 

kan worden. Het zou daarentegen wel een goede zaak zijn, indien het (internationaal) 

doorgangsverkeer kwijtgeraakt kan worden.  

 

Het bestuur heeft de data inzake de bebouwing van de kavels van Kromkamp 

uitgezocht. Op de website zal hierover een berichtje worden geplaatst. 

 

Wat betreft de aanleg van glasvezel is een mooi succes behaald. De secretaris bedankt 

de ambassadeurs hiervoor.  

 

Over de peuteropvang is gesproken met ouders en de ouderraad van de school. 

Mogelijk zijn er per 1 jan 2019 voldoende peuters (minimaal 5) om te kunnen starten. 

Aan de aanwezigen wordt gevraagd rond te kijken of er nog kinderen zijn die 

mogelijk naar de peuteropvang komen. 

 

Er is contact geweest met de gemeente over herstel van banken langs diverse 

openbare wegen. Na positieve mondelinge signalen heeft het bestuur besloten om 

Stichting Kerk- en Fietspaden te vragen de banken te herstellen. Het financiële risico 

indien de gemeente toch niet toezegt, vindt SB acceptabel. 

 

De secretaris bedankt alle vrijwilligers die actief is geweest. Namen staan genoemd in 

het jaarverslag. Zonder hun inzet zou er niet zoveel bereikt zijn! 

 

De voorzitter en secretaris van SB tekenen het verslag. 

 

Financieel verslag 2017  

De penningmeester Monique Heuverling, bedankt de leden van de kascommissie Ali 

Groot Nibbelink en Madelon Ankersmit.  

Er zijn weinig bijzonderheden inzake de ingaande en uitgaande posten te melden.  

Er is een dalende trend betreffende de inkomsten; de gemeente draait de 

subsidiekraan dicht en ook de rente-inkomsten laten een dalende trend zien. 

Er is een gift ontvangen van 150 euro. Daarnaast beheert SB 500 euro voor het 

initiatief Samen eten, Samen koken met de statushouders. Verder zijn inkomsten 

ontvangen van het boek over het huis Sinderen. Zonder deze laatste inkomsten zou 

het saldo dit jaar in de min zijn gekomen.  

 

De leden uiten hun verbazing over het spaarsaldo; zij vinden een spaarsaldo van 

12.000 euro hoog voor een vereniging. De herkomst van dit bedrag wordt toegelicht: 

er is nog een gedeelte van de middelen over dat indertijd voor de bouw van het 

buurtschapshuis ter beschikking is gesteld. Er volgt een discussie over het spaarsaldo: 

uitkomst is dat hier voorlopig niet op ingeteerd wordt en dat dit mogelijk ingezet kan 

worden voor doelen van algemeen belang.  

 

Verslag kascommissie  

De leden van de kascommissie brengen verslag uit van hun bevindingen over de 

rekening en verantwoording van de middelen. Zij melden dat zij een goede toelichting 

gehad hebben: alles is in orde.. Zij geven hulde aan de penningmeester. 
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Dianne Vriezen en Lindy Tolkamp melden zich aan als de nieuwe leden van de 

kascommissie, aangezien Ali Groot Nibbelink aftredend is en Madelon Ankersmit 

toetreedt tot het bestuur.  

 

Voorstel contributieverhoging 

Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen met een bedrag van 2,50 euro; dit om 

te voorkomen dat de begroting in de min geraakt. 

Alle aanwezigen stemmen voor, er zijn geen tegenstemmen en geen onthoudingen. 

De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op 7,50 euro. 

 

Sinderen kent ongeveer 400 adressen, SB kent 219 leden. Ledenwerving kan ook 

zorgen voor meer inkomsten. 

 

Bestuursverkiezing 

Dianne Vriezen en Meindert Veldhorst nemen afscheid als bestuurslid. Met een 

presentje en onder applaus worden zij bedankt voor hun inzet. De Algemene 

ledenvergadering benoemt de door het bestuur voorgestelde kandidaten Madelon 

Ankersmit en Harrie Ligtvoet. 

 

Het nieuwe bestuur van SB zal uit haar midden een nieuwe voorzitter kiezen. Wie dit 

wordt, wordt via de website van SB bekend gemaakt.  

 

Activiteiten 2018 

De secretaris behandelt het e-mailbericht van Chris Lieferink. Het bestuur zal Chris 

Lieferink melden dat SB voorstelt tellingen te laten doen en dat met gemeente en 

politie gepraat zal worden over handhaving. Hij wordt geïnformeerd over het plan van 

de bebording. 

Handhaving van het snelheidsgebod kan gemeld worden bij de gemeenteambtenaren 

Bas Kippers en Jeroen Stieber, en bij de wijkagent Gerben Boesveld. Ook bij de 

gebiedsmakelaar Arnold Spijkers kan geklaagd worden.  

 

De door het bestuur aangedragen ideeën voor nieuwe activiteiten worden besproken.  

De Nieuwjaarsreceptie zou niet alleen door SB maar ook samen met andere 

organisaties georganiseerd moeten worden. De kosten van de receptie moeten niet ten 

laste komen van het eigen vermogen van de vereniging. Een vrije gift is hiervoor 

mogelijk een oplossing. Marc Bulsink sponsort de zaal. Er zijn geen liefhebbers onder 

de aanwezigen om dit mede te organiseren. 

 

Samen eten, samen koken vloeit voort uit de maaltijden met de statushouders. De 

aanwezigen op de jaarvergaderingen hebben geen animo om vaker samen te eten in 

het buurtschapshuis. Het initiatief wordt op de huidige voet voortgezet.  

 

De vraag of er horeca op Sinderen moet komen, raakt aan de vraag of er wel 

voldoende draagvlak is. Veel mensen doen dingen thuis en minder 

gemeenschappelijk. Dit is ook te zien bij het Konings- en Oranjefeest. Daar loopt het 

aantal deelnemers ook terug. Wellicht kunnen verenigingen met elkaar iets 

ondernemen. Via een enquête zou de behoefte aan horeca gepeild kunnen worden.  

De kantine van het buurtschapshuis is altijd open; dit kan onder de aandacht worden 

gebracht.  
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Over de omgevingsvisie en de betekenis hiervan, geeft de gemeente Oude IJsselstreek 

een presentatie na de pauze van de Algemene Ledenvergadering. 

 

De leden wordt gevraagd mee te helpen en mee te denken over de inrichting van 

website en de communicatie van SB. Wellicht kunnen jongeren benaderd worden die 

hierbij kunnen helpen. 

 

Er zijn geen andere punten die komende jaar opgepakt moet worden. 

 

Werkgroep Groen op Sinderen: 

De Werkgroep Groen op Sinderen meldt het bermenproject 2018: houdt Sinderen vrij 

van Jacobskruiskruid. Een foldertje over deze plant en de schadelijke gevolgen 

hiervan wordt uitgedeeld. Om bermen geschikt te maken voor bijen zou brem geplant 

kunnen worden: brem is een interessante bijenplant.  

 

Rondvraag 

De gewijzigde tijden van de eerste drie ritten van de Buurtbus worden meegedeeld. 

 

Gevraagd wordt of het fietspad van Sinderen naar Varsseveld niet opnieuw 

geasfalteerd kan worden daar dit nu erg slecht is. Het bestuur zal dit nagaan.  

 

Samen met de Vrouwen van nu wordt meegedaan aan een dag om zwerfafval in te 

zamelen. Er wordt gestart en geëindigd in het Buurtschapshuis 

 

Er worden adverteerders gezocht voor het beeldscherm in het Buurtschapshuis. Het 

beeldscherm is een prikbord voor verenigingen en niet bedoeld voor commerciële 

doeleinden. Dit wordt gemeld op de website van SB. Op het beeldscherm kan ook de 

website van SB worden genoemd. Ook informatie die snel verspreid moet worden kan 

op het beeldscherm geplaatst worden. 

 

Over de inactiviteit van de AED wordt contact wordt gezocht met Paul Hartog.  

 

Henk Tolkamp geeft een toelichting over de reparatie van de verlichting van de klok 

van SB.  

 

De borden aan de Kapelweg met de waarschuwingen voor motorrijders, zijn erg vies. 

Iedereen wordt gevraagd dit zelf te melden bij de gemeente. Dit kan via het digitale 

meldpunt. 

 

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt. 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 


