
Algemene Leden
Vergadering

Vereniging Dorpsbelangen Noordhorn



Agenda [1]

 Opening

 Minuut stilte

 Notulen ALV 2021 - voorzitter

 Jaarverslag vereniging 2021 - voorzitter

 Financieel verslag vereniging 2021 – Penningmeester

 Financieel verslag Noordhorn Nu 2021 – Penningmeester

 Jaar- en financieel verslag Hertenkamp cie. – voorzitter

 Jaarverslag Molen Fortuna (ter kennis geving) – voorzitter

 Pauze



Agenda [2]

 Verslag kascommissie 2021 en decharge – penningmeester en voorzitter

 Benoeming kascommissie 2022 – voorzitter

 Aftredende en stoppende leden van bestuur – voorzitter

 Benoeming/verkiezing nieuwe leden van bestuur - voorzitter

 Jaarplan 2022 – voorzitter

 Begroting 2022 en vaststellen contributie – penningmeester

 Rondvraag

 Sluiting



Minuut stilte



Notulen Algemene Leden Vergadering
2021

 Op- of aanmerkingen

 Vaststellen



Jaarverslag vereniging 2021

 Bestuurszaken waaronder het stoppen en aftreden van een aantal
bestuursleden. De druk op het bestuur is door de beperkte bezetting hoog.
Gelukkig zijn en positieve vooruitzichten.

 Corona: zeer beperkt aantal activiteiten en evenementen. Veel
onduidelijkheden over wat wel en niet mag, soms de randen opgezocht altijd
in onderling overleg en afstemming met de gemeente.

 Bij alle activiteiten grote opkomst; duidelijke behoefte.

 Sinterklaas intocht in aangepaste vorm, maar zeker niet minder leuk.

 Belang van de vaste huurders en stabiele inkomstenstroom.

 Investering in kassa systeem met o.a. PIN mogelijkheid, groot succes. Circa
90% van de betalingen is per PIN en btw is veel sneller inzichtelijk. Nog een
paar verbeterwensen.



Financieel verslag vereniging 2021
penningmeester

 Effecten Corona op baromzet

 Positieve bijdrage vaste huurders

 Stijgende energie kosten

 Postief resultaat ca. EUR 11k



Financieel verslag Noordhorn Nu 2021
penningmeester

 Gewijzigde verschijning en frequentie



Verslag Hertenkamp cie 2021



Verslag Molen Fortuna



Pauze



Verslag kascommissie 2021
penningmeester

 Bevindingen kascommissie

 Verzoek aan leden verlening decharge



Benoeming kascommissie 2022

 Nieuw lid voor de kascommissie 2022



Aftredende en stoppende leden van
bestuur

 Aftredend lid en niet herverkiesbaar: Jacob Schuiringa

 Aftredend lid en niet herverkiesbaar: Nico Vermuë

 Stoppend lid: Hilbrand Fokkinga



Bedankt Nico



Bedankt Nico



Tot ziens Nico



Benoeming nieuwe leden

Bij het bestuur hebben zich gemeld;

 Dhr. Coen Miljoen, stelt zich verkiesbaar voor de functie van Penningmeester

 Dhr. Arjan Hofman, stelt zich verkiesbaar als Algemeen Bestuurslid

 Dhr. Albert Wijbrands, stelt zich verkiesbaar als Algemeen Bestuurslid

 Dhr. Melis Burgler, stelt zich verkiesbaar als Algemeen Bestuurslid

 Dhr. William Top, stelt zich verkiesbaar als Algemeen Bestuurslid



Jaarplan 2022

 Herstart na corona

 Verder plannen reductie energieverbruik (eerste maatregelen ten aanzien van
de CV zijn genomen)

 Aanpak renovatie kozijnen o.a. westgevel

 Nieuw aanspreekpunt voor de volkstuintjes: Wobbe de Vries

 Samenwerking met AJK: tentfeest 2 juli (onder voorbehoud)

 Feestweekend 7, 8 en 9 juli (onder voorbehoud)



Begroting 2022
penningmeester

 Op basis van ervaring voorgaande jaren

 Ernstig rekening gehouden met toename huisvesting/energie

 Totale begroting ca. EUR 71k

 Verwacht positief resultaat EUR 6.500

 Let op! exclusief feestweek

 Contributie niet verhogen



Rondvraag



Sluiting


