
Vereniging voor Plaatselijk Belang e.o. 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering – 28 maart 2018. 

1. Opening 

De voorzitter  Wolter Piek heet allen van harte welkom. 

2. Mededelingen:  

a. agendapunt 8a  ivm laatste ontwikkeling wordt het onderwerp ‘de 

Geeserstroom’ toegevoegd.  

b. Janny Tietema heeft zich afgemeld 

c. Roel Fleurke komt iets later.  

d. Koffie en drankje wordt aangeboden door Plaatselijk Belang. 

3. Notulen 

Opmerking Ina Koopman over punt 12: Gees 970 jaar. Komt terug bij punt 9 van de 

agenda. Verder geen op-of aanmerkingen uit de zaal. Notulen worden goedgekeurd 

en vastgesteld. 

4. Jaarverslag 2017 

Geen vragen of opmerkingen. 

 

5. Financieel jaarverslag 2017 

De penningmeester geeft een toelichting. 

6. Verslag kascommissie 

Tineke Kiers en Freddy Jansen hebben de kas gecontroleerd. Complimenten voor de 

penningmeester, het ziet er goed verzorgd uit en is op orde. Voorstel aan bestuur de 

penningmeester décharge te verlenen. Tineke Kiers treedt uit de commissie en Bart 

Koopman treedt toe. 

7. Begroting 2018:  

a. De tijdelijke lening aan de Geeserstroom gaat er weer uit. Opbrengst oud 

papier wordt gecontinueerd.  

b. € 150 euro voor de A.E.D. van afdeling Welzijn.  

c. Zomermarkt dit jaar voor het eerst van 15.00 uur tot 21.00 uur. Er worden 

hogere opbrengsten en kosten verwacht door verruiming van de tijd. 

 

8. Bestemming oud papier 

De opbrengst van vorig jaar is ter beschikking gesteld aan de reservering voor de de 

A.E.D.  

PBG stelt voor alle verenigingen, inclusief de kerken, uit Gees uit te nodigen, om te 

bespreken wat te doen met de papieropbrengst van 2018 en meteen initiatieven 

boven tafel te krijgen voor de volgende initiatievenmarkt. Het is zaak hiermee tijdig 

te beginnen. 



Voorstel van PBG-bestuur o.a. Nei Noaberschap jaarlijks geld ter beschikking te 

stellen voor de lopende kosten. 

De volgende aanwezigen doen voorstellen: 

Jan Brookman: elk jaar bedrag reserveren voor de A.E.D. 

Fred de Hullu: Fred stelt voor om geld gericht te besteden aan een specifiek object 

waarvan duidelijk wordt gemaakt dat dit uit de opbrengst van oud papier is 

gefinancierd, bijv. een bankje. Tevens een bedrag reserveren voor een stabielere trap 

bij de papiercontainer. 

Tineke Kiers: gezamenlijk vuurwerk 

Marlies Nijenbanning: buurtpreventie 

Mieke Venhorst: bijdrage voor de monumenten werkgroep die druk bezig met het 

maken van een boek 

Marien Renting: bijdrage voor de verkeerregelaars. 

             8a.   S.V.Z. Werkgroep Geeserstroom 

Kees van Dijk geeft uitleg over de ontwikkelingen: Wederom overleg mislukt, na 1 

jaar praten, terug bij af. Staatsbosbeheer wil niet de beek uitbaggeren tussen 

Klinkenberg en Zwinderen en wil alles laten, zoals het is. Provincie en 

Staatsbosbeheer versus Waterschap, gemeente en werkgroep. Afwachten, wat de 

gedeputeerde gaat besluiten. 

9. S.V.Z. Initiatieven.  

N.a.v. de vraag van Ina Koopman. Voorzitter peilt de belangstelling voor een 

dorpsontbijt en de meerderheid is voor. Staande de vergadering wordt een 

werkgroep samengesteld o.l.v. Ina om dit te gaan realiseren. Freddy Jansen, Tineke 

Kiers, Tineke Kruiswijk, Jan Brookman, Gerrit Wolting en Rini Meppelink geven zich 

spontaan op. 

10. S.V.Z. Glasvezel 

Roel Fleurke geeft een toelichting. Stichting Glasvezel Zuidenveld is opgericht. 

Nieuwsbrief laat even op zich wachten. Het duurt allemaal langer dan gedacht. 82 % 

van de Geeser inwoners is geïnteresseerd.   

S.V.Z. Energie coöperatie 

Hans Hornstra geeft een toelichting. 

O.b.v. de postcoderoos kunnen inwoners mee doen in het project. Coöperatie moet 

nu opgericht worden. Er is voldoende belangstelling voor het eerste dak! 

 

S.V.Z. Herbestemming Scholen. 

Maatschappelijke bestemming scholen, Rehoboth gaat eerst in de verkoop. PBG mag 

meedenken, betrokkenheid optimaal houden. Het beheer van De Klimop, wordt om 



niet, overgedragen aan PBG. Het is niet de bedoeling, dat het een dorpshuis zal 

worden. Bart Koopman wil woningbouw, Mieke Lansu haalt een enquête van 3 jaar 

terug aan, waarin maar één belangstellende daarvoor was. 

 

S.V.Z. Nei Noaberschap 

Hans Hornstra geeft een toelichting. 

Jaarvergadering is op 18 april. Er heeft een overleg met de kerken plaats gevonden 

om gezamenlijk activiteiten te gaan organiseren bijv. busreisje en meer met elkaar 

verbinden! 

 

11. Bestuursverkiezing: Anneke Meppelink en Gert Keep zijn aftredend en weer 

herkiesbaar. Geen tegenkandidaten, dus herkozen. 

 

Afscheid Janny Tietema en Jo Deen. Beide dames stoppen met het maken van de 

Dorpsvlegel en worden bedankt met een bloemetje. Bert Biesbroek en Rudy 

Remmelts gaan het overnemen. 

 

Wiebe Kosmeijer en Henk Vleems worden bedankt, voor het verfraaien van het 

Geeser Plateau met een schitterende overdekte ontmoetingsplek, met een rollade en 

een bloemtje.  

Ook René Aasman, die voor het rieten dakje gezorgd heeft zal een bedankje 

ontvangen. 

 

12. Rondvraag: 

Jan Kelder : Stichting Gees in Wintersfeer staat open voor suggesties ter aanvulling 

van het geheel. 

Rini Meppelink stelt voor om het Paasvuur m.i.v. 2019 op Eerste Paasdag te laten 

plaats vinden. Er zijn geen tegenargumenten. Voorstel wordt aangenomen. 

 

PAUZE 

 

13. Onthulling nieuwe dorpslogo.  

Willem Anninga, de ontwerper van het nieuwe logo licht het ontwerp toe. Doel was 

het karakter van het dorp in beeld te brengen. Groene deken over het dorp, situering 

van de boerderijen en de wijze uil, die alles van bovenaf in de gaten houdt. 

Willem heeft de prijsvraag rond het nieuwe logo hiermee gewonnen. Hij is de 

winnaar van de cadeaukaart Welkoop van €50,-. Deze wordt door de voorzitter 

uitgereikt en Willem gefeliciteerd. 

 

 



14. Onthulling en demonstratie nieuwe website.  

Gert de Groot heeft de nieuwe website met hulp van Wieswies ontwikkeld. Vanwege 

de langzame internetverbinding lukte het Gert niet alles te laten zien, maar de eerste 

indruk van site is zeer positief. Liesbeth heeft er ook veel tijd in gestoken en samen 

worden Gert en Liesbeth hartelijk bedankt voor al hun inspanningen met een 

bloemetje. 

15. Sluiting.                      


