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NOTULEN ALV VAN DE VERENIGING VOOR HET SINDERENS BELANG 14-2-2020 
 
1) OPENING 
De voorzitter heet ons allen welkom op deze Valentijnsdag. 
 
2) MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
Martien Essing en Helma Tuenter hebben zich afgemeld. 
 
3) NOTULEN ALV VAN 26-2-2019 
Deze worden vastgesteld, met dank aan Madelon. 
 
4) JAARVERSLAG 2019 
Het jaarverslag wordt op de beamer gepresenteerd en gedeeltelijk voorgelezen door Wilma. 
Handhaving snelheid en geslotenverklaring vrachtverkeer: Blijven melden aan gemeente en 
politie. 
Volgens Chris Lieferink moet je niet te vaak bellen, want het wordt vastgelegd en zo kom je 
misschien te boek te staan als lastig. Het advies van de gemeente is om wel te blijven bellen en 
zo concreet mogelijke informatie te verstrekken.  
De stickers van 30 en 60km zijn binnen en rondgebracht. 
De bouwaanvragen zijn ingediend en de 8 weken zijn verstreken. Er moet nog aanvullende 
informatie komen en daarom is de termijn verlengd met 8 weken. 
Project Langer Veilig Thuis; Hier doen een 10-tal mensen aan mee (aantal is niet bekend). 
Volgens Ali Groot Nibbelink is het een veilig idee dat Marjon in bepaalde situaties automatisch 
wordt gealarmeerd. Dit werkt via een bewegingsmelder, brandalarm en deurmelder. Als er 
bijvoorbeeld een bepaalde tijd geen beweging in de woning is, krijgt Marjon een sms en bij geen 
reactie ook een automatisch telefoontje. Het is voor navolging vatbaar. 
De gemeentelijke opschoondag zal weer plaatsvinden op 21 maart 2020 samen met de 
Vrouwen van Nu. Anna Kemp heeft de samenwerking toegezegd. 
De verschillende werkgroepen worden bedankt voor hun inzet. 
Joop Lammers vraagt of nieuwe leden zich spontaan melden. Madelon heet nieuwe inwoners 
van Sinderen welkom met een kaartje, aanmeldingsbrief en diverse folders/boekjes van de 
verenigingen op Sinderen. 
Als men nieuwe buren heeft dan graag melden aan een van de bestuursleden. Volgens Berd 
Westerveld hangt er in de bovenzaal een kaart waar precies het werkgebied van SB opstaat. 
 
5) FINANCIEEL VERSLAG 2019 
Deze wordt uitgedeeld en doorgenomen door Wim Gesink. 
Chris Lieferink vraagt zich af of we ergens voor sparen, omdat er € 10.000 op de spaarrekening 
staat. 
We  sparen nergens voor, maar er is tijdens de verbouwing van het BSH veel geld 
binnengekomen en daar staat nog een deel van de onze spaarrekening. Als er ideeën zijn voor 
iets leuks, dat de leefbaarheid op Sinderen ten goede komt, dan horen we het graag. 
 
6) VERSLAG KASCOMMISSIELEDEN 
Lindy Klompenhouwer brengt ook namens Loes Daniels verslag uit: “Het zag er piekfijn uit en de 
complimenten aan Wim”   
De penningmeester bedankt de leden van kascommissie voor hun inbreng. 
 
7) BENOEMING NIEUW LID KASCOMMISSIE 
Aart Stans wil de taak van Lindy Klompenhouwer overnemen. Waarvoor dank. 
 
9) BESTUURSVERKIEZING 
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Aftredend en herkiesbaar: Wim Gesink, Marjon Groot Nibbelink, Carla Nieuwenhuis en Wilma 
Mossink. Ze ontvangen applaus van de leden. 
Dianne Masselink wil het bestuur komen versterken en stelt zich aan ons voor en wordt onder 
applaus benoemd. We hebben nu weer een 9-koppig bestuur. 
 
10) JAARPLAN 2020 + BEGROTING 
De voorzitter loopt het jaarplan stapsgewijs door en is via de beamer te volgen. 
Viering 75 jaar vrijheid op 30 maart; uitnodiging volgt binnenkort. 
Filmavond is gepland op 15 mei. 
Zijn er ideeën voor leefbaarheid op Sinderen? 
Berd Westerveld: 9 jaar geleden is het Dorpsplan gepresenteerd voor een periode van 10 jaar. 
Bekijken wat er van gekomen is en nadenken over een eventueel nieuw dorpsplan. 
Een lasergunactie van Veilig Verkeer Nederland attendeert chauffeurs op hun rijgedrag. Dit zou 
een mooi project zijn met de kinderen van school. Er is hierop nog geen reactie van school 
gekomen. Sander Vredegroot gaat dit in de Ouderraad bespreken. 
 
11) RONDVRAAG 
Dini Klompenhouwer: De boom en boombank worden toch niet op 30 maart geplaatst. Dat was 
wel de bedoeling, maar we kunnen ook kijken of dit al eerder kan (is voor het planten van de 
boom wel wenselijk) en dan alleen een plaquette plaatsen op 30 maart. 
Chris Lieferink: N.a.v. de notulen van vorig jaar; er zijn nog geen matrixborden geplaatst. Marjon 
heeft de juiste persoon nog steeds niet aan de telefoon gehad, maar het heeft nog wel steeds 
onze aandacht. 
Na de pauze houden we een pub quiz. De koffie en 1 drankje wordt aangeboden door Sinderens 
Belang. 
 
12) SLUITING 
Met dank voor de inbreng sluit de voorzitter om 20.35 uur, met applaus, de vergadering.       

 


