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Beste leden van Dorpsbelangen, 
 
Hierbij ontvangen jullie een extra uitgave van onze 
dorpskrant.  
De reden is dat de Algemene Ledenvergadering in maart 
vanwege de corona niet is doorgegaan en we willen 
graag met jullie nagaan wat dit betekent. Daarnaast  
hebben we als bestuur enkele besluiten genomen  
waarvan we vinden dat alle leden zich over moeten  
kunnen uitspreken.  
We verspreiden deze extra editie ook via de dorpsmail, 
maar omdat niet alle leden een computer en/of mail-
adres hebben bereiken we via de dorpsmail niet alle le-
den.  
Daarom wordt deze extra uitgave van de dorpskrant ook 
op papier bij alle leden thuis bezorgd. 
 
Namens het bestuur, Jaap Ruiter, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Algemene Ledenvergadering (ALV) 
 

Volgens de statuten moet er elk jaar een ALV worden 
gehouden en wel binnen 6 maanden na afloop van het 
boekjaar. Ook de wet schrijft voor dat een vereniging 
elk jaar een ALV moet houden. 
Het bestuur heeft echter geconstateerd dat er in maart 
geen ALV kon worden gehouden, terwijl het tevens van 
mening is dat zo lang er beperkende maatregelen in het 
kader van de Corona van kracht zijn, er geen ALV kan 
worden georganiseerd.  
Dat kan zeker niet in ons dorpshuis, maar met de 2e  
Coronagolf is een eventuele grotere zaal ook geen  
alternatief. We vinden dat erg vervelend, omdat we ons 
beleid graag voorleggen aan de leden.   
Een digitale vergadering is eveneens niet wenselijk. 
Het bestuur heeft een kleine peiling onder een aantal 
regelmatige bezoekers van de ALV gehouden en daaruit 
blijkt dat velen daar niet aan kunnen deelnemen, omdat 
ze niet weten hoe dat moet en ze ook geen kans zien 
om dat binnenkort te leren. 
 
Voor diegenen die zich afvragen of een ALV zo maar 
kan worden uitgesteld: net als veel andere  
verenigingen beroept het bestuur zich op de wet (voor 
de liefhebbers: art. 8 lid 2 Boek 2 BW). Daarin wordt 
aangegeven dat regels die een vereniging op basis van 
de wet en/of statuten verplicht is te volgen, niet van 
toepassing zijn als dat door de omstandigheden niet  
redelijk of billijk is.  



 
Zodra het weer mogelijk is om in ons dorpshuis te  
vergaderen zal er zo snel mogelijk een ALV worden  
gehouden. 

 
Hoe verder? 
In de eerste plaats vraagt het bestuur aan de leden om 
vertrouwen. Vertrouwen dat het bestuur geen besluiten 
neemt die niet door de leden worden gedragen. Ook het 
vertrouwen dat het bestuur verantwoording zal afleggen 
van haar beleid in de eerstvolgende ALV en daarbij  
bereid is besluiten terug te draaien als er achteraf geen  
instemming van de ALV komt. 
Uiteraard zullen de leden steeds worden geïnformeerd 
over de bestuursvergaderingen, zoals nu al gebeurt. 
 

Wat betekent het niet doorgaan van de ALV 
van 30 maart? 
We kijken hiervoor naar de belangrijkste punten van de 
betreffende agenda. 
 
• Financiën. Onze penningmeester heeft de  

jaarrekening en begroting opgesteld.  
De kascommissie heeft dit gecontroleerd en  
akkoord bevonden. De jaarrekening 2019 en de  
begroting 2020 liggen nu alvast ter inzage bij alle 
bestuursleden, maar de behandeling en vaststelling 
van de stukken en de decharge van het bestuur  
zullen pas in de eerstvolgende ALV kunnen plaats 
hebben.  

• De bestuursleden Carla Grasdijk-Mulder en Gijs 
Egbers waren aftredend en hebben zich herkiesbaar 



gesteld. Er hebben zich geen andere kandidaten  
gemeld, zodat we er vanuit gaan dat beide  
bestuursleden weer voor een periode van 4 jaar 
doorgaan. 

• Samenwerking Dorpshuis. In de dorpskrant van dit 
voorjaar staat uitgebreid beschreven dat Dorpshuis 
en Dorpsbelangen meer samenwerking willen. Zo 
zullen ze onderling kandidaten voor de besturen 
kunnen voordragen. Hiervoor is een wijziging van 
ons Huishoudelijk Reglement nodig en dat zal   for-
meel op de eerstvolgende ALV moeten worden be-
sloten. 

• Dorpsbudget en Stimuleringsfonds. Er zijn in de ex-
tra ledenvergadering van 9 maart, die nog wel kon 
worden gehouden, besluiten genomen over de  
projecten hiervoor. Door de corona konden deze 
projecten echter nauwelijks doorgang vinden. 

 
De formele afhandeling van bovenstaande punten kan 
dus wachten tot de volgende ALV. 
 
Verhoogde huur/gift Dorpshuis  
Het bestuur heeft in het voorjaar enkele keren overleg 
gehad met het bestuur van het Dorpshuis. Daaruit bleek 
dat het Dorpshuis slechts een zeer beperkt vermogen 
heeft. Er is de laatste jaren steeds wat verlies gemaakt. 
Bij onvoorziene uitgaven zoals bijvoorbeeld een  
noodzakelijke reparatie, zou dat kunnen betekenen dat 
het Dorpshuis in de financiële problemen komt. 
Vanuit de gedachte dat het Dorpshuis er is voor ons     
allemaal en dat Dorpsbelangen zonder Dorpshuis niet 
kan bestaan, is besloten de jaarlijkse huur te verhogen 



van een kleine € 900 naar € 1.200 per jaar. Dit is in de 
begroting van 2020 opgenomen. Deze huur is voor het 
Dorpshuis de belangrijkste inkomensbron en daarmee 
hopen we dat de inkomsten en uitgaven van het      
Dorpshuis in evenwicht komen. 
 
Daarmee is de financiële positie van het Dorpshuis nog 
niet gezond. Vandaar dat we hebben besloten een       
eenmalige gift aan het Dorpshuis te doen van € 1.000. 
Dit kunnen we als Dorpsbelangen goed opbrengen,    
omdat er in 2019 een ongekend voordelig saldo is       
geweest. Het Dorpshuis zou dan een kleine buffer      
hebben om eventuele onvoorziene uitgaven op te       
vangen. Voor deze gift zouden we mondeling op de ALV 
van afgelopen maart toestemming van de leden hebben 
gevraagd, maar dat ging dus niet door. 
Inmiddels zijn er door de Corona geen inkomsten meer 
voor het Dorpshuis uit opbrengsten bar en incidentele 
verhuur met als gevolg een dreigend tekort. Daarom 
heeft het bestuur, in het vertrouwen dat de leden dit    
achteraf zullen goedkeuren, besloten die € 1.000 alvast 
over te maken.  
Door de Corona lijdt het Dorpshuis verlies. De gift van  
€ 1.000 moest daarvoor worden gebruikt en kon dus niet 
worden bestemd als buffer. Bij Dorpsbelangen is er in 
2020 juist sprake van een voordelige situatie, omdat de 
inkomsten wel doorgaan, maar er zijn veel minder      
uitgaven. Het bestuur acht het daarom van belang nog-
maals een bedrag van € 1.000 aan het Dorpshuis te 
schenken. We hopen dat het Dorpshuis hiermee eind dit 
jaar een kleine buffer heeft voor onvoorziene uitgaven. 
 



 
 
 
Wat vragen we de leden? 
 
In de eerste plaats het vertrouwen dat het bestuur       
belangrijke zaken altijd door de leden laat beslissen. 
Over de 2 giften van totaal € 2.000 aan het Dorpshuis 
zal op de eerstvolgende ALV formeel een besluit     
worden genomen, maar leden die hier nu niet mee      
instemmen kunnen dat vóór 1 november kenbaar  
maken aan de voorzitter van het bestuur Jaap Ruiter:             
ruiterdekiel@gmail.com of 06-20613672.  
Mochten er veel leden zijn die hierop tegen zijn, dan 
beraadt het  bestuur zich over het vervolg. Voor alle 
duidelijkheid: als je het er mee eens bent hoef je niet te 
reageren. 
 
Het bestuur 
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