Notulen van de eerste Algemene ledenvergadering d.d. 27 oktober 2021, gehouden in het
hoofdgebouw van De Trans, aan de Stroetenweg 15 te Nooitgedacht.
De eerste en tevens eerste officiële algemene ledenvergadering van de buurtvereniging Wijk
Nooitgedacht werd – ondanks de nog steeds geldende Corona maatregelen – goed bezocht.
Voorafgaand aan de vergadering hebben zich 6 leden afgemeld en 39 stemgerechtigde leden waren
aanwezig.
Volgens de laatste ledenadministratie zijn er 91 leden, waarvan 13 kinderen onder 18 jaar. Inmiddels
hebben zich vlak voor de vergadering nog zo’n 10 leden aangemeld, waarvan akte!!!
Bij binnenkomst is er succesvol gecontroleerd op de QR-code om een zo veilig .

1. Opening eerste ALV door de voorlopig voorzitter
De (voorlopig) voorzitter, Frans Mulder, opent de vergadering geopend en heet iedereen van harte
welkom. Hij dankt Wiebo Dijkers voor het verzorgen van het geluid.
2. Bijdrage van de heer A.W. Hiemstra, burgemeester van de gemeente Aa en Hunze
Welkom aan de burgemeester van de Gemeente Aa en Hunze, de hr. Hiemstra. De burgemeester
heeft vervolgens een korte toespraak gehouden over het Naoberschap en de daaraan verbonden
gedragscode vanuit het verleden. Kortom, omzien naar elkaar is een groot goed in Drenthe.
Ook vertelde hij een verhaal over de boerhoorn. De originele boerhoorn staat op het gemeentehuis!
De gemeente bestaat uit in totaal 35 buurtschappen en dorpen en met de recente uitbreidingen in
Nooitgedacht is ons ‘dorp’ (buurtschap) tegenwoordig een van de grotere plaatsen in de gemeente.
De oorsprong van de Trans lag in de Mariëncamp. Het initiatief is ooit begonnen met zes broeders
die de zorg op zich namen van vijftig volwassen mannen. Deze instelling heeft bijna 45 jaar symbool
gestaan voor de zorg voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten. Na 2009 werd dit de Stichting De
Trans. De burgemeester vertelde dat er een mooi boek is over de geschiedenis van de Mariëncamp.
Dit boek kan worden ingezien op het gemeentehuis. Als laatste stipt de burgemeester het ontstaan
van de gemeente Aa en Hunze aan. Immers, pas sinds 1998 bestaat de gemeente met die naam,
nadat er een gemeentelijke herindeling heeft plaatsgevonden. De gemeente heeft op dit moment ca.
25.000 inwoners, die zo’n 27.000 ha. oppervlakte tot hun beschikking hebben.
De gelegenheid tot het stellen van vragen aan de burgemeester wordt gebruikt door Jaap Gorter. Hij
vraagt naar de samenwerking tussen gemeente en de Stichting de Trans. De burgemeester
antwoordt dat die samenwerking er zeker is, maar op een heel laag pitje staat door de Coronaperikelen. Zodra het weer verantwoord kan, zal de samenwerking zeker weer worden opgepakt.
Frans Mulder bedankt de burgemeester voor zijn aanwezigheid en overhandigt een door enkele
bewoners van De Trans, en meer in het bijzonder, de Houten Mal geproduceerd houten beeldje van
het logo van de buurtvereniging! De burgemeester doopt het beeldje ‘Evert’ en wenst de
buurtvereniging veel succes !
Na een korte pauze wordt vergadering weer voortgezet.

2a. Extra aandacht voor beschikbare bestuursfuncties

Vóór de vergadering hebben zich twee kandidaat-bestuursleden aangemeld. Reden waarom dit
agendapunt voor nu kan vervallen.

3. Vaststelling agenda
Miranda Guldemond mist het agendapunt ‘Activiteiten 2021’. Er is immers door de leden contributie
betaald voor o.a. het organiseren van activiteiten. Vanuit het bestuur wordt opgemerkt dat de
COVID-19 pandemie ons behoorlijk in de weg heeft gezeten en er voorts behoefte bestaat aan leden
die willen meehelpen met het organiseren van activiteiten.
4. Verkiezing bestuursleden en kascommissie
In het voorlopige bestuur was zitting genomen door Monique Scheepstra en Miranda Guldemond. Zij
hebben beiden te kennen gegeven na hun bijdrage aan de opstartfase, geen deel te willen uitmaken
van het definitieve bestuur. Frans dankt beiden voor hun inspanningen in de opstartfase.
Twee nieuwe leden, Jaap Gorter en Jan Schuil, hebben zich verkiesbaar gesteld. Jan Schuil is helaas
door privé omstandigheden niet aanwezig.
De stemming heeft middels handopsteken plaatsgevonden en het bestuur is definitief gekozen en
bestaat nu uit:
Anja van Weezel, Foppe Meijer, Jaap Gorter en Jan Schuil. Frans Mulder is in functie van voorzitter
gekozen.
De vacatures voor de leden van de kascontrolecommissie zijn ingevuld door Monique Sluiman
(opgave via mail), en Peter Spoelstra. Reserve-lid is geworden Miranda Guldemond.

5.

Akte van oprichting

Het document was bijgevoegd bij de uitnodiging. Er zijn geen aanvullingen of en/of opmerkingen
vanuit de aanwezige leden ingebracht.
6.

Huishoudelijk reglement

Miranda Guldemond merkt op dat de penningmeester nog moet worden opgenomen in het dagelijks
bestuur *1). Het in die zin aangepaste huishoudelijk reglement zal bij de eerstvolgende Algemene
gadering wederom worden aangeboden.
7.

Verslag van de secretaris

Er zijn op dit moment 91 leden van de buurtvereniging. Er zijn voor de Algemene Ledenvergadering 6
afmeldingen binnengekomen. Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen voor deze vergadering.
Met betrekking tot de veiligheid van het ledenbestand deelt hij mee dat emailadressen en andere
persoonsgegevens middels afgeschermde mailfuncties zijn beschermd. Er is geen sprake van bulkmail
in BCC, want iedere mail wordt naar ieder lid individueel verzonden.

8.

Verslag van de penningmeester

Er is dit startjaar nog geen financieel jaarverslag, maar de penningmeester deelt mee, dat de
contributie-inkomsten € 1000 bedraagt. Van de gemeente Aa en Hunze hebben we een subsidie voor

#Frisse start na Corona ontvangen ten bedrage van € 350. Door het voorlopig bestuur is € 252
uitgegeven aan oprichtingskosten en drukwerkkosten etc. Met dank aan de leden meldt de
penningmeester dat de contributies keurig betaald zijn! De leden verlenen voor het boekjaar 2021
decharge aan de penningmeester.
9. Vaststelling contributie voor 2022
Het voorstel zoals aangegeven in de uitnodiging is:
-

€ 40 voor een gezin bestaande uit 2 volwassenen (incl. inwonende minderjarige kinderen)
€ 20 voor een eenoudergezin (incl. inwonende minderjarige kinderen)
€ 20 voor werkende inwonende kinderen van 18 jaar en ouder
€ 10 voor studerende inwonende kinderen van 18 jaar en ouder

Een aparte afspraak is gemaakt voor de bewoners van de woongroep De Tinne aan de Parklaan. De
Tinne is de naam van een woonhuis voor een groep bewoners die graag zo normaal mogelijk willen
wonen. Het is een particulier wooninitiatief te Nooitgedacht voor acht meervoudig gehandicapte
mensen. Het woonhuis is vanaf 2002 gesitueerd aan de Parklaan 8 t/m 22. Alle 8 bewoners hebben
een eigen appartement op de Tinne en huren dit van Woningstichting De Volmacht. De 24-uurs zorg
en begeleiding wordt middels het persoonsgebonden budget van iedere bewoner ingekocht bij de
zorgverleningsorganisatie De Trans te Rolde. Afgesproken is dat er per bewoner voor het
lidmaatschap van de buurtvereniging een studententarief wordt berekend, dus € 10 per persoon.
Met betrekking tot de eventuele contributie voor de bewoners van De Trans het volgende. De
Stichting De Trans heeft geen geld om contributie te betalen maar wil ons als vereniging graag
helpen met middelen. We krijgen de mogelijkheid om ruimtes te gebruiken met koffie en thee
faciliteiten en, indien nodig, personeel voor bijeenkomsten. Deze afspraak is vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst. De Stichting De Trans is daarom wel verbonden aan de vereniging,
maar heeft geen stemrecht.

10

Activiteiten

Als bestuur zijn wij benieuwd waar de interesse van de leden ligt. Diverse ideeën zijn al eens
besproken maar we horen het graag van de leden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muziekdag (Frans geeft uitleg)
BBQ (zomer)
Fietstocht(en)
Klaverjasavond/competitie
Pasen eieren zoeken kinderen
Puzzeltocht
Sint Maarten – lantarens buiten enz
Sinterklaasfeest de Trans – zonder kadootjes
Kerstboom ( is al besteld en één van de leden verzorgt de hoogwerker!!!)
Kerststal bij de KIBO
Nieuwjaarsborrel 2022

Omdat we niet alles zelf kunnen organiseren zoeken we leden die ook iets willen bijdragen aan het
helpen bij en het organiseren van activiteiten. Wij horen het graag. Miranda Guldemond meldt zich
al direct aan om eventueel te helpen met organiseren.
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Rondvraag

Op de vraag van Wouter van Wijk van de Clientenraad van de Stichting De Trans, waar de vereniging
eventueel drukwerk laat verzorgen, deelt het bestuur mee dat dat bij de drukkerij van De Trans
plaatsvindt.
Tevens verzoekt Wouter de bewoners voortaan ook als zodanig aan te duiden. Het woord: “client”
moet langzaamaan gaan verdwijnen.
Geesje Leemhuis wil graag weten hoe we nieuwe bewoners benaderen, die in de wijk komen wonen.
Anja legt dit kort uit, en geeft tevens aan dat iedereen zijn buren mag vragen. Verder benadert het
bestuur nieuwe mensen met een flyer in de brievenbus.
12

Sluiting

De voorzitter sluit om 20:25 uur de vergadering onder dankzegging aan de leden voor hun komst !

