Verslag Algemene Ledenvergadering
Dorpsvereniging Steendam (DVS)
Podiumcafé Peter & Leni, zaterdag 11 februari 2017
Welkom en terugblik op 2016 (Ellen Dallinga)
Ellen heet alle aanwezigen (er waren ruim 40 bewoners aanwezig) welkom en schetst een beeld vanaf
het begin van de Dorpsvereniging, met de nadruk op het afgelopen jaar. Onderwerpen die ze o.a. kort
aanstipt in haar verhaal:
- de leefbaarheidsenquête van begin 2015, en de uitkomst hiervan in de vorm van een lijstje van 5
dorpswensen (sneller internet, verhoging veiligheid, beter voet-/fietspad in het dorp, verhoging
verkeersveiligheid en verbeteren rondje Schildmeer)
- de brief vanuit de dorpsvereniging en ondernemers uit Steendam naar de gemeente (aug ’15)
- de samenkomst van gemeenteraad en inwoners uit Steendam op het gemeentehuis te Slochteren
(april ’16)
- het aanleggen van het glasvezeltraject en de oprichting van de Coöperatie
- het onlangs ontstane dorpsrandpark Damsterplas
- de gift van €250,- van ‘de oud-papierophalers’ uit Tjuchem
- de aanleg van het Kabouterpad en de activiteiten op Art Carnivale
- het organiseren van een schuurverkoop, twee keer een zwerfvuilactie, een Natuurwerkdag, een
tweetal bloemschikavonden en een computercursus
- het meedenken over de verdubbeling van de N33
- de oprichting van de Stichting Sportpromotie Schildmeer en het feit dat we hoop hebben dat deze
Stichting het Schildmeergebied op de kaart gaat zetten.

Bestuurlijke zaken (Fred Mahler)
Fred belicht de wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. Lisette Germain (voorjaar 2016) en
André Snakenborg (najaar 2016) hebben zich door drukke (beroepsmatige-, studie– en privé)
bezigheden genoodzaakt gezien zich terug te trekken uit het bestuur. Beiden hebben aangegeven wel
beschikbaar te blijven voor ondersteuning van losse activiteiten.
André en Lisette konden helaas beiden niet aanwezig zijn om het ‘formele’ afscheid tijdens de ALV
mee te maken. Willeke gaat de ‘dankbloemboeketten’ bij hen aan huis bezorgen.
Als nieuwe bestuursleden hebben zich beschikbaar gesteld Mieke Wind en Moniek Zijlstra. Conform
de statuten voorschrijven is de ALV gevraagd of er bij de leden bezwaar bestaat tegen het aantreden
van M&M c.q. of iemand anders nog belangstelling had om tot het bestuur toe te treden. Dat bleek niet
het geval.

Stand van zaken financiën (Willeke Buist)
Dorpsverenigingen in de gemeente Slochteren hebben in de jaren 2014, 2015 en 2016 dubbele
subsidie gekregen van de gemeente Slochteren. Dit om inwoners voor te bereiden / mee te laten
denken aan de voorgenomen samenvoeging met andere gemeenten (dit heeft inmiddels geleid tot de
nieuwe gemeente Midden-Groningen per 2018). Ook onze dorpsvereniging heeft daarvan sinds haar
oprichting in 2015 geprofiteerd. Verwachting is dat de subsidie voor het jaar 2017 weer enkelvoudig
zal uitvallen = € 450.
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De contributie is in 2016 vastgesteld op € 10,- per huishouden. Dat bedrag blijft gehandhaafd in 2017.
Er heeft eind 2016 een kascontrole plaatsgevonden door Freerk Mulder en Sjouktje Kopenga. Deze
kascommissie heeft de boekhouding 2016 goedgekeurd, waarna de ALV onze penningmeester
décharge verleende.
De vereniging sluit 2016 af met een prachtig positief saldo. Willeke licht toe dat in 2017 wellicht wat
meer uitgegeven gaat worden dan in 2016. Het programma van 2016 was nog niet zo uitgebreid, in
2017 zal er meer te doen zijn, wat ook wat meer kosten met zich mee zal brengen.

01-01-2016

Banksaldo Dorpsvereniging Steendam

Inkomsten
Subsidie gemeente Slochteren
Schenking oud papier Tjuchem
Contributie
Inkomsten totaal

€ 900.00
€ 250.00
€ 605.00
€ 1755.00

Uitgaven
Consumpties diverse bijeenkomsten 2015
Website kosten
Vergaderkosten 2016
Fruitmand
Benodigdheden zwerfvuilactie
Lidmaatschap Vereniging Groninger Dorpen
Consumpties bloemschikavond
Natuurwerkdag
(waarvan we €90 terug krijgen van Staatsbosbeheer)
Vlaggen
Bankkosten
Uitgaven totaal
31-12-2016

€ 1032.46

Banksaldo Dorpsvereniging Steendam

€ 450.00*
€ 100.00**
€ 25.00
€ 20.00
€ 18.00
€ 34.03
€ 106.95
€ 60.10***
€ 127.65
€ 941.73
€ 1845.72

* Dit bedrag is in eerste instantie voorgeschoten door het Podiumcafé, in de tijd dat er nog geen saldo
was bij de dorpsvereniging. Deze uitgaven omvatten de kosten van koffie-, en theeconsumpties op
bijeenkomsten van de dorpsvereniging in 2015 en de eerste bijeenkomsten tbv het glasvezelproject.
Deze uitgaven zijn toentertijd niet per bijeenkomst bijgehouden, vandaar dat ze hier als één bedrag
staan. De kosten van het maken van de website zitten er bij in.
** Dit is een vast bedrag per jaar voor alle bestuursvergaderingen van de vereniging bij het
Podiumcafé Peter&Leni, ongeacht het aantal vergaderingen.
*** Dit zijn vlaggen voor dorpsevenementen, maar daarnaast indien gewenst ook te gebruiken door
dorpsgenoten bij eigen gelegenheden.
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31-12-2016

Banksaldo Kabouterpad

Inkomsten
Leefbaarheidsfonds
Sponsoring Multimate Siddeburen
Hout vrijwilligers Natuurwerkdag
Inkomsten Kabouterpad totaal

€

59.49

€ 1172.00
€ 100.00
€ 110.25
€ 1382.25
€ 1325.76

Uitgaven Kabouterpad totaal

De financiën van het Kabouterpad staan los van die van de Dorpsvereniging, in die zin dat het
Kabouterpad zorgt voor eigen financiering en een eigen boekhouding heeft. Er wordt wel gebruik
gemaakt van dezelfde bankrekening om kosten te besparen.

Toekomst Coöperatie Steendam (Klaas Smit)
Namens het bestuur van de Coöperatie staat voorzitter Klaas kort stil bij de actualiteit. Kort, omdat er
ook in het jaar 2017 een aantal (nog ongedateerde) informatieve- en besluitvormende bijeenkomsten
voorzien zijn.
Klaas meldt dat bestuurslid Henk Bos zich genoodzaakt heeft gezien om niet langer bestuurslid van
de coöperatie te willen zijn. De overige bestuursleden betreuren dit ten zeerste, met name ook door
zijn vernieuwende ideeënrijkdom waar Henk steeds weer over blijkt te beschikken.
Het goede nieuws is dat zich een nieuw bestuurslid heeft gemeld in de persoon van Christiaan
Wiepkema.
De echte krachttoer van het dorp in 2016 is natuurlijk het glasvezelproject geweest. In november en
december is het netwerk feestelijk ingewijd en inmiddels lijken gelukkig ook de ‘kinderziektes’
overwonnen, die verschillende providers ondervonden (met als hoofdrolspeler KPN) bij de individuele
aansluitingen.
Op de bijeenkomst van 15 november is al een pré-versie getoond van de film die we over ons
glasvezelproject (en onze mooie omgeving) hebben laten maken. De film is inmiddels ‘bijgeschaafd’
voor zo breed mogelijke verspreiding, naar bestuurders, bedrijven, media etc. Door de filmer, Nico
Bauwens, is de film inmiddels op youtube geplaatst.
Voor wie hem nog niet gezien heeft c.q. nogmaals wil zien, de link is:

https://www.youtube.com/watch?v=rCFhLTBgaqE.
De titel van de film is “Waar een klein dorp

groot in is”

Er vindt nog overleg plaats met Nico Bauwens om de film uit te breiden tot een echte ‘dorpsfilm’. Nico
heeft veel meer materiaal geschoten, van het dorp, van de omgeving en van interviews met
dorpsgenoten.
Of de financiering van de uitbreiding tot ‘dorpsfilm’ tot de mogelijkheden behoort, maakt onderdeel uit
van het overleg.
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Reeds eerder is in het vooruitzicht gesteld dat het bestuur van de coöperatie als volgende project
graag aan de slag wilde met duurzame energie. Het is zelfs de ambitie om van Steendam een
zelfvoorzienend dorp te maken. Daar moet het echte overleg met de dorpsbewoners nog vorm krijgen.
Want het bestuur kan het wel een uitdagend idee vinden, maar een bestuur is niets zonder
deelnemers uit het dorp! Over dit project hoopt de coöperatie dus nog ruim van gedachten te kunnen
wisselen met alle dorpsgenoten om gezamenlijk te beslissen of ‘de daad bij het woord gevoegd gaat
worden’.
We kunnen ons wel gelukkig prijzen met het feit dat de Provincie Steendam heeft uitgekozen als 1 van
de 6 pilots waar zij in vooruitgeschoven positie steun aan wil verlenen om tot energietransitie te
komen. Eind februari is het eerste gerichte overleg met de provincie gepland. Onder de werktitel
“Steendam gas(t)vrij” gaan we met het project aan de slag. Oriënterend, informerend, en afhankelijk
van het feitelijke draagvlak binnen het dorp ook besluitvormend.
Over wanneer en hoe verder wordt elk adres tijdig geïnformeerd. U bent ‘gewaarschuwd’. Voornemen
is om in maart met het dorp in (eerste) overleg te gaan.
Tijdens de presentatie van Klaas komt uit de zaal de vraag hoe het zit met (het lidmaatschap van) de
Coöperatie; heeft de Coöperatie leden? Namens wie praat de Coöperatie? Wie beslist er wat er gaat
gebeuren? Hoe zit dit precies? Klaas antwoordt dat over een lidmaatschap van de Coöperatie
inderdaad nog nagedacht wordt. Hier wordt in een later stadium op teruggekomen.
Verder blijkt in de pauze dat er enkele leden zijn die zich afvragen hoe concreet de situatie op de goed
gevulde sheet van Klaas bedoeld is. Er staan – naast een groot aantal logo’s – namelijk enkele
windmolens en zonnepanelen getekend op de plattegrond van Steendam. Klaas legt uit dat deze
elementen enkel illustratief zijn en geenszins bedoeld zijn om een plan weer te geven. In dit stadium
ligt alles nog open. Er zal niets besloten worden zonder uitgebreid overleg met alle betrokkenen. We
staan nog maar aan het begin hiervan.
De afbeelding die Klaas toonde tijdens zijn presentatie vind u in bijlage 3.
Klaas benadrukt verder dat Steendammer / N33-Tjuchsters die zich nu al actief willen verdiepen /
bezig houden met het nieuwe project zééééér welkom zijn!!

Programma van activiteiten 2017 (Willeke Doornbos en Grietje Koers)
Grietje en Willeke lichten aan de hand van de agenda de in 2017 geplande activiteiten toe, en de in de
zaal aanwezige dorpsgenoten krijgen de agenda op papier uitgedeeld.
Voor NL-Doet wordt gevraagd om mee te denken over de volgende klus: het bestuur van de
dorpsvereniging is benaderd door de gemeente met het aanbod een container te plaatsen voor het
verwijderen van het tuinafval dat in het verleden in het gemeentelijke stukje van het Steendamsterbos
is gestort. Het verwijderen van het tuinafval zou wellicht een geschikte activiteit zijn voor NL-Doet.
De datum van de zwerfvuilactie van de gemeente Slochteren is nog onder voorbehoud.
Voor alle activiteiten geldt dat er tzt meer informatie over te vinden zal zijn op de site en op de
Facebookpagina van de dorpsvereniging.
Voor alle activiteiten geldt ook dat medewerking (mee-organiseren, meedenken of iets mee-oppakken)
altijd welkom is. Bereidwillige dorpsgenoten kunnen zich daarvoor na afloop van het officiële
programma opgeven.
Zie de eerste bijlage bij dit verslag voor de uitgedeelde agenda.
Grietje maakt nog melding van haar ‘benoeming’ tot contactpersoon van het dorp richting
Staatsbosbeheer. Heel belangrijk om ‘het groen om ons heen’ een goed(e) (onderhouden) plek te
geven. De eerste vruchten daarvan zijn al gebleken!
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Op weg naar een dorpsvisie (Mieke Wind en Fred Mahler)
Plan van het bestuur is om aan de slag te gaan met het – samen met de bewoners – opstellen
van een dorpsvisie 2017 – 2027. Idee is om vanuit 2 ‘basisingrediënten’ te vertrekken:
 De resultaten van de Leefbaarheidsenquête van begin 2015, waaraan alle bewoners mee
hebben kunnen doen;
 Het Libau-advies uit 2013, dat als basis is gebruikt om met de gemeente in overleg te gaan
(dat advies heeft ook onderdeel uitgemaakt van de Leefbaarheidsenquête en staat is nog
steeds te vinden op de website van DVS.
Het bestuur acht een Dorpsvisie van groot belang, om als gemeenschap een breed gedragen visie te
hebben met een blik op de ‘toekomst van ons dorp aan het Schildmeer’ en een wensenlijst van
concrete maatregelen op korte(re) termijn. Dat belang is o.m. gelegen in het feit dat de gemeente
Slochteren per 2018 opgaat in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Door die schaalvergroting
komt ‘de gemeente’ meer op afstand te staan van haar inwoners en zullen dus nieuwe (en betere!!)
vormen van samenwerking moeten worden ontwikkeld. Duidelijke visie, ideeën en plannen daarover
vanuit de (dorps)gemeenschap is een belangrijke voorwaarde. Ook geeft het zicht op de zaken waar
wij als dorpsgemeenschap gezamenlijk de schouders onder willen zetten. Want verbetering van de
leefbaarheid en toekomstgerichte ontwikkelingen kunnen niet alleen van de overheid verwacht
worden. Actieve opstelling vanuit de gemeenschap is daarvoor een noodzakelijke, maar ook een
leuke en sociale samenhang bevorderende voorwaarde.
Het bestuur van DVS doet dan ook een nadrukkelijk appèl op alle bewoners om mee te denken en
doen in dit traject. krijgen ruim de gelegenheid om hun inbreng in de (gedachtewisseling over de)
dorpsvisie te brengen. DVS is het ‘bundelpunt’ en fungeert als verbindingspunt met de gemeente en
andere partijen. En dit alles eerst na besluitvorming door, en draagvlak vanuit onze gemeenschap!
Immers draagvlak is de absolute basis voor een dorpsvisie.
Het is onze droom om van de dorpsvisie een mooi boekwerkje te (laten) maken, waarin ook een deel
gewijd gaat worden aan de historie van Steendam/Schildmeer en omgeving. Naast tekst zijn daar
natuurlijk juist ook mooie oude foto’s voor nodig. We hopen dat er nog genoeg oude schoenendozen
in het dorp te vinden zijn.
De mogelijkheid/kans om er ‘iets moois’ van te maken is er ook. D.m.v. ‘fondsen ter verbetering van
de leefbaarheid in aardbevingsgemeenten’ kunnen er gelden ter beschikking komen om ons van
professionele ondersteuning te voorzien bij het opstellen en vormgeven van zo’n dorpsvisie.
Tijdens de ALV is geopperd om op korte termijn aan de slag te gaan met een actualisering van de
leefbaarheidsenquête, waarbij uiteraard ook nieuwe thema’s aan de orde (gebracht) kunnen worden.
Met de resultaten kunnen we dan richting geven aan een (of meer) dorpsavond(en) om met elkaar van
gedachten te wisselen over de enquêteoogst en gezamenlijk de inhoud van de dorpsvisie te gaan
bepalen.
Wordt vervolgd dus!

Hulp gevraagd (Mieke Wind)
Inzet van het dorp wordt gevraagd bij het ontwikkelen van een dorpsvisie, maar ook bij het meehelpen
bij en mee-organiseren van activiteiten. Mieke vraagt of er mensen zijn leden die het ‘project
bloembak’ mee vorm willen geven; de bestemming die bedacht is voor de schenking van €250,- uit
Tjuchem. Verder is hulp gewenst bij o.a. kinderactiviteiten en wandel-, of fietsactiviteiten. Daarnaast
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wordt gevraagd naar een idee voor een klus voor NL-Doet. Om je op te geven voor één of meerdere
van deze onderdelen liggen er lijstjes bij het podium. Ook kun je natuurlijk één van de bestuursleden
aanschieten.

Logoverkiezing (Willeke Doornbos en Mieke Wind)
(Tjuchemmer) dorpsgenoot Joke Dallinga heeft voor de dorpsvereniging een aantal logo’s ontworpen.
De bestuursleden hebben uit haar ontwerpen samen twee logo’s gekozen waar aanwezige leden
tijdens deze algemene ledenvergadering hun voorkeur over uit mogen spreken. Joke is van beroep
grafisch ontwerpster en kan het ontwerpen dus op professionele wijze. Het bestuur bedankt haar
allereerst hartelijk voor haar inzet!
Voor de pauze licht Mieke beide logo’s toe. Logo A heeft de vorm van een golf; symbool voor het
water van het Schildmeer. Ook de kleuren groen en blauw hebben met Steendam te maken. Logo B
bevat de vorm van het Schildmeer van bovenaf, met een stip voor de locatie van het dorp, en ook hier
zijn de kleuren symbolisch: blauw voor het water en oranje voor de ondergaande zon. In de tweede
bijlage van dit verslag vindt u beide logo’s.
Na de pauze wordt er gestemd. De uitkomst van de stemming is bijna gelijk: één stem meer voor logo
B dan voor logo A. Uit de zaal komt de opmerking dat logo B wel erg lijkt op het (oude) logo van de
zeilvereniging. Daarnaast vraagt iemand of het misschien een idee is dat aan logo A de vorm het
Schildmeer wordt toegevoegd. Er klinkt instemmend geluid uit de zaal, en bij stemming blijkt dat een
ruime meerderheid van de aanwezigen voor dit voorstel is. Het voorstel wordt aangenomen met als
voorbehoud dat Joke deze aanpassing wil doen, en met als opmerking dat het resultaat dat daar
uitkomt dan ook zonder verdere overeenstemming met de leden het logo van de dorpsvereniging zal
worden.

Afterparty
Na de logoverkiezing werd de onderlinge band nog verder aangehaald door het gezamenlijk zingen
van ‘ons volkslied’ t’ Olle Schild. Dat 40 x uit volle borst !! Dat moet op enig moment een cd opleveren.
Zoals (inmiddels) gebruikelijk werd het nog heel laat (om ongeveer 03.00 uur zondagmorgen kon
Peter – met zachte hand - de laatste leden de deur uit krijgen ….
Er is blijkbaar behoefte om elkaar (juist ?) ook in ontspannen omstandigheden te ontmoeten. Dat
houden we er dus zeker in!!
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Bijlage 1

AGENDA 2017
Dorpsvereniging Steendam
24 feb.
10 mrt.
24 mrt.
10 april
16 april
14 of 21 mei
5 juni
21 juni
22 en 23 juli
9 of 23 sept.
4 nov.
12 dec.
.. jan.

Vogelhuisjes maken, voor (klein)kinderen (zie achterkant)
'NL-doet'- actie
Zwerfvuilactie (gemeentebreed – datum onder klein voorbehoud)
Bloemschikken (thema Pasen)
Paaseieren zoeken (Kabouterpad)
Wandeltocht met aansluitend pannenkoeken eten (de Otter)
Workshop Bosmonsters (Kabouterpad)
Midzomernacht-wandeltocht (Phyl Hoogeveen)
Kinderactiviteit op Art Carnivale
Fietstocht met aansluitend BBQ (Peter & Leni)
Natuurwerkdag (Steendamsterbos)
Bloemschikken (thema kerst)
Historische avond

Verder :
- Pubquiz Siddeburen - zaterdag 24 maart
- Steendamster ontmoetingsuurtje - elke laatste zaterdag vd maand, 17.00
- Slochter Wold Spektoakel (in teamverband) - eind aug.
- Wandelclub - 1x in de twee weken (Phyl Hoogeveen)
Nader in te plannen :
- Klaverjasavonden - indien animo op avonden in de winter
- Info-avond Stichting Sportpromotie en Vereniging Groninger Dorpen
- Activiteiten door Stichting Sportpromotie Schildmeer
- Dorpsvisie-avonden
- Info-avonden Coöperatie
Meer informatie zal tzt te vinden zijn op
www.dorpsverenigingsteendam.nl
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Bijlage 2
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Bijlage 3
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