STREEKBELANG FORT EN OMSTREKEN
Het pontje van Ben

Verslag jaarvergadering 2012–2013, gehouden op 17 april 2012
in dorpshuis De Snikke
Aanwezig: 36 leden
bestuursleden: Hendrikus de Jonge, Henk Koelewijn, Frans Nevels, Jan Rozema,
Astrid Willemsen, Ankie Beukema (secr.)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.
2. Mededelingen
Het bestuur is van plan om de leden volgend jaar (2013) agenda en jaarstukken per email
toe te sturen. Dat zal papier en tijd besparen. Wel wordt toegezegd dat wie geen
mailadres heeft vooralsnog de gegevens in de brievenbus zal ontvangen. Ook zullen
enkele exemplaren ter vergadering beschikbaar zijn. Om ook niet-leden op de
vergadering te attenderen zal de informatie tevens op de website www.dorpfort.nl
geplaatst worden.
3. Notulen jaarverslag 2010-2011
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
4. Jaaroverzicht
Met verwijzing naar het Jaaroverzicht deelt het bestuur het volgende mee:
- Het pontje over het Riegmeer zal in mei met enig feestelijk vertoon worden
overgedragen aan de belangenverenigingen van Fort en Veeningen.
- Er is in de Snikke een AED aanwezig en er zijn ook mensen in Fort die dit apparaat
kunnen bedienen. Dit moet nog verder georganiseerd worden en er moet ook een
oplossing gevonden worden voor de hoge onderhoudskosten. GGD en verzekeraar zijn
hierover in gesprek en zullen medio dit jaar uitsluitsel geven.
5. Financieel jaarverslag
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. Pontje, trapveldje
(evenemententerrein), AED en speeltuin vallen onder verantwoordelijkheid van Streekbelang. Daarvoor is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Mocht die tekort
schieten dan is er vanuit de gemeente nog een aanvullende verzekering.
Op de vraag van mevrouw Eshuis of de school bijdraagt aan de speeltuin is het antwoord:
nee, de speeltuin is van ons allemaal. Het geld van de speeltuin is wel geoormerkt en
dient voor onderhoud en vervanging van de speeltoestellen. Met de zgn. flessenactie in
januari wordt geprobeerd de financiën aan te vullen. Bij wegvallen van statiegeld op
petflessen zal een andere inkomstenbron moeten worden gezocht.
De kascommissie, bestaande uit Frits Beukema en Pierre Willemsen, heeft de financiële
jaarstukken over het jaar 2010 gecontroleerd en in orde bevonden. De commissie uit zijn
waardering voor de zorgvuldige wijze van verslaglegging van de penningmeester en stelt
voor de penningmeester décharge te verlenen. De aanwezige leden gaan akkoord. De

voorzitter bedankt de leden van de commissie. Aftredend lid Frits Beukema staat zijn
plaats af aan Jan Schaefer.
6. Bestuursverkiezing
De bestuursleden Jan Rozema en Astrid Willemsen hebben te kennen gegeven met
ingang van het nieuwe verenigingsjaar af te zullen treden. Het bestuur heeft Jaap
Branderhorst en Geert Lindenhols bereid gevonden hun plaatsen in te nemen. Aangezien
er vanuit de ledenvergadering geen kandidaten zijn aangemeld, stelt de voorzitter voor
Branderhorst en Lindenhols te benoemen. De leden gaan daarmee bij acclamatie
akkoord.
Onder dankzegging voor hun inzet voor Streekbelang wordt van Astrid en Jan met een
kleine attentie afscheid genomen.
7. Dorpsvisie
Na de pauze is het woord aan de projectgroep dorpsvisie. De voorzitter van de
projectgroep geeft in het kort de inhoud van de zojuist verschenen dorpsvisie weer.
Zij behandelt met behulp van een flap over de belangrijkste thema's daaruit en geeft aan
hoe de projectgroep denkt daarmee verder te gaan. De vragen en opmerkingen vanuit de
vergadering naar aanleiding van haar uitleg leiden tot een uitgebreide en vruchtbare
discussie, waaraan vooral Titus Kok van de Stichting Welzijn een belangrijke bijdrage
levert. Na afloop belooft de voorzitter de inwoners van Fort van de vorderingen en
resultaten van de projectgroep op de hoogte houden.
8. Rondvraag en sluiting
Aangezien van de gelegenheid nog verdere vragen te stellen geen gebruik wordt
gemaakt, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.

