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Aan de inwoners van Gees, 
 
 
 
 
Gees, 19 oktober 2022  
 
 
 
Beste dorpsgenoot, 
 
 
Graag bieden wij u de verantwoording van het vijfde dorpsbudget aan. Met deze verantwoording 
houden wij u op de hoogte over de ingediende plannen, de toegewezen budgetten en de uitvoering 
van die plannen. 
 
Het dorpsbudget biedt ons de mogelijkheid om, aan de hand van onze dorpsvisie, zelf keuzes te 
maken in wat we belangrijk vinden in ons dorp en hoe we, mede met dit instrument, de leefbaarheid 
van ons dorp realiseren. We leren daarbij door te doen en met elkaar in gesprek te zijn hoe we het 
hebben gedaan.  
 
We konden u beter dan voorgaande jaren waar Corona ons parten speelde, weer betrekken bij het 
Dorpsbudget. Op de avond van 29 september 2021 konden we als vanouds vergaderen en toonden 
we u een filmpje over reeds gerealiseerde projecten. Klik hier om het filmpje nog eens te bekijken. 
Aansluitend hebt u in groepen kunnen discussiëren over mogelijke bestedingen voor het Dorpsbudget 
2021-2022. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een ruim aantal ideeën waarover u in deze verantwoording 
meer informatie aantreft. 
 
De commissie dorpsbudget heeft een wisseling ondergaan. Henk Diedering had al langer het idee zijn 
plek af te staan voor een opvolger. We hebben Denise Smit gevraagd zijn plek in te nemen waarop zij 
positief heeft gereageerd. We zijn blij met haar komst, Denise past bij de gedachte dat we als 
commissie graag zoveel mogelijk verschillende contacten onderhouden in ons dorp zodat we van 
ideeën op de hoogte zijn en kunnen beoordelen of we met behulp van het dorpsbudget uw idee 
kunnen helpen realiseren. 
 
Het geld van het dorpsbudget wordt beheerd door de penningmeester van Plaatselijk Belang Gees. 
De verantwoording van het dorpsbudget maakt zodoende deel uit van de financiële verantwoording 
van de penningmeester inclusief de jaarlijkse controle door de kascommissie. 
 
Deze verantwoording zal tevens, ter vaststelling van de verleende subsidie, aan de gemeente 
Coevorden worden aangeboden.  
 
 
De commissie Dorpsbudget 
 
Kees van Dijk 
Roel Fleurke 
Gert de Groot 
Denise Smit 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AydvGnfFE_o
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Verantwoording Dorpsbudget Gees 2021 (uitvoering 2021-2022) 
Subsidie is verleend per 19 mei 2021 onder de titel ‘dorps/wijkbudget 2021’ 
 
Omvang budget: € 12.340 
Aanvrager en budgethouder: Plaatselijk Belang Gees. 
 
 
Hoe we tot een plan kwamen 
Bij de aanvraag en toekenning van het budget heeft de gemeente de voorwaarde gesteld dat alle inwoners van 
Gees mee kunnen denken over de besteding van het budget. De totstandkoming en uitvoering van de plannen 
strekken zich uit over de periode september 2021 – augustus 2022. Hiervoor hebben we de volgende stappen 
gezet: 

• De commissie dorpsbudget heeft actief alle inwoners van Gees geïnformeerd over het toegekende 
dorpsbudget en uitgenodigd om een aanvraag in te dienen om van het budget gebruik te maken. 
Inwoners zijn geïnformeerd door 

o Een huis-aan-huis bericht 
o Een bericht in de Dorpsvlegel 
o Een bericht en aanmeldformulier op Geesweb. 
o Informatie via Geesbook (pagina op Facebook) 

• Ter ondersteuning van de planvorming is op de avond van 29 september 2021 verantwoording afgelegd 
over het Dorpsbudget 2021 en hebben we in vier tafelgroepen ideeën verzameld. Elke tafel had een 
eigen thema dat aansluit bij de vier thema’s van de dorpsvisie. Deze thema’s zijn Leefbaarheid, Natuur, 
Verduurzaming en Ondernemerschap. Inmiddels werken we aan de herijking van de dorpsvisie en 
komen ook daarin deze vier thema’s terug. 

• De uitnodiging leverde 12 plannen op waarvan er 9 konden worden toegewezen omdat zij 
o Invulling gaven aan één of meerdere thema’s van onze dorpsvisie. 
o Een voldoende mate van betrokkenheid van inwoners garandeerden. 
o Voorzien waren van een deugdelijke begroting. 
o Er voldoende middelen waren inclusief de inzet van de algemene reserve. 

Van de ingediende plannen die niet hebben geleid tot uitvoering is één plan door de indieners 
teruggetrokken, één plan is opgegaan in een ander plan en het derde plan betrof de jaarlijkse 
reservering van gelden voor de bouw van de bergruimte voor Plaatselijk Belang en Gees in Wintersfeer. 
Die reservering is bij de planvorming een jaar uitgesteld omdat al eerder extra middelen voor deze 
bergruimte zijn toegewezen. Nu, na afronding van alle projecten, is voor deze bergruimte wederom extra 
geld beschikbaar omdat het toegewezen budget voor een tijdelijke bergruimte niet is besteed.  
In de financiële verantwoording zijn alle ingediende plannen en reserveringen opgenomen. 

• Met alle initiatiefnemers is door leden van de commissie dorpsbudget overleg gevoerd over de 
onderbouwing van het plan en de betekenis ervan voor de inwoners van Gees. 

• De commissie heeft ter afsluiting van het ophalen van initiatieven uit het dorp een plan Dorpsbudget 
2021 (uitvoering 2021-2022) opgesteld en dit is in december 2021 door het bestuur van Plaatselijk 
Belang Gees goedgekeurd.  

 
Inzet van eigen werkzaamheden 
Alle plannen zijn getoetst op betrokkenheid van inwoners. Voor elk plan hebben vrijwilligers tijd - en vaak ook 
persoonlijke middelen - ingezet om het idee te realiseren. We hebben het niet noodzakelijk gevonden de feitelijk 
ingezette tijd per vrijwilliger vast te leggen ter verantwoording achteraf. Ook de relatief kleine kosten van gebruik 
van eigen materialen/middelen, zijn niet in de verantwoording opgenomen en worden dus alleen door de 
vrijwilligers zelf gedragen.  
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De inhoud van onze plannen en afspraken 
Waar kwamen de plannen op neer: 

• Inrichting voor het koffieterras in de centrale ontmoetingsruimte Pluspunt waar inwoners elkaar 
maandelijks kunnen ontmoeten. 

• Verbetering van toegankelijkheid van onze natuur door het plaatsen van een vogelkijkscherm bij de plas 
bij het gemaal van Bollema. 

• Verbetering van de toonbaarheid van ons dorp en omgeving met de jaarlijks beschikbare bloemrijke 
zaadmengsels en sinds dit jaar ook de aangeklede plantenbakken bij drie toegangswegen in ons dorp. 

• Om ouderen te bezoeken en te informeren over de verplichte rookmelders zijn er gratis rookmelders 
beschikbaar gesteld tijdens de bezoeken aan deze doelgroep. 

• Cultureel Coevorden heeft in Gees geleid tot de oprichting van een zangkoor die dankzij het 
Dorpsbudget een startbudget hebben ontvangen. 

• Koop Lokaal Gees heeft haar naamsbekendheid verder uitgebreid met materiaal waarvan de kosten 
gedragen worden door het Dorpsbudget. 

• Zoals hiervoor al gemeld wordt er geld gereserveerd voor de bouw van een bergruimte voor bezittingen 
van Plaatselijk Belang, Gees in Wintersfeer en eventueel andere verenigingen die hiervan gebruik 
wensen te maken. 

• Vernieuwing van bankjes en het onderhoud van onze omgeving (bankjes, picknickplaatsen, 
wandelpaden, schoonmaakdag). 

 
Uitvoering van onze plannen 
Onze Dorpsvisie ‘De sfeer van Gees’ uit 2016 vormt de basis voor het opstellen en verantwoorden van plannen. 
Deze visie wordt op dit moment herijkt omdat we na een periode van inmiddels alweer zes jaar, veel geleerd en 
bereikt hebben. Na de afronding van de herijking, naar verwachting deze winter, kunnen we vast weer jaren 
vooruit met de bijgestelde visie. 
Per uitvoeringsdeel van de plannen hebben de initiatiefnemers verantwoordelijkheid op zich genomen om de 
plannen te realiseren. Uitgangspunt daarbij is dat de hoofdlijn van het plan en het toegekende budget wordt 
aangehouden en dat alle uitgaven met facturen verantwoord kunnen worden.  
Ook dit jaar is voor een aantal plannen de uitvoering geheel of gedeeltelijk aangehouden als gevolg van 
gewijzigde omstandigheden. In de verantwoording en de reserveringen komen deze plannen terug.   
 
 
Besteding per thema uit de Dorpsvisie ‘De sfeer van Gees’ uit 2016 

Gees Beeld en Karakter (met de techniek van nu het beeld en karakter 
van het oude esdorp versterken) € 539 

Gees Leefbaar (leefbaarheid stimuleren, ontmoeting, hulp/zorg om langer 
thuis te wonen) € 6.437 

Gees Energie en Mobiliteit (vervoer op orde houden, elektronische 
verbindingen verbeteren en collectieve maatregelen nemen voor energie 
en isolatie)  € 1.420   

Gees Recreatie en Toerisme (ondersteunen van toeristische activiteiten 
voor inwoners die daar hun onderneming in voeren). € 3.214 

 
De volledige financiële verantwoording is opgenomen in de bijlage 
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Het idee
Organisatie / 

contactpersoon
Uitvoering door

Budget
2021-2022

In Gees staan meerdere plantenbakken (oude 
rioolbuizen) die met meer aandacht voor aarde en 
beplanting beter tot hun recht komen. Een kleine 
werkgroep gaat hiermee aan de slag en wordt 
professioneel bijgestaan door Claudia Boon van Miss 
Tuinboon.
Sept. 2022: Plan is uitgevoerd.

Werkgroep 
plantenbakken 
Anneke van 
Berkum

Werkgroep met Anneke 
van Berkum, Liesbeth de 
Groot en Claudia Boon 
(levert advies, potgrond 
en beplanting).

€ 550 € 539

Het idee
Organisatie / 

contactpersoon
Uitvoering door

Budget
2021-2022

Ten behoeve van een maandelijkse 
ontmoetingsochtend in het Pluspunt als voortzetting 
van het koffieterras van de Koop Lokaal weken. 
Gaat hierbij om aanschaf banner (voor 
bekendmaking), wegwerpbekertjes en dergelijke, 
twee picknicktafels en twee parasols.
Sept. 2022: Plan is uitgevoerd.

Nei Naoberschap
Ina Koopman

Een groep vrijwilligers 
organiseert de ochtend en 
draagt zorg voor de 
aankoop van de 
goederen.

€ 1.350 € 1.398

Rookmelders worden verplicht. Een goede reden om 
ouderen en/of alleengaanden op te zoeken en te 
helpen bij de aanschaf. De 1e rookmelder wordt 
daarbij aangeboden. Zo helpt de invoering van  de 
verplichte rookmelders wellicht ook iets tegen 
eenzaamheid.
Sept. 2022: Plan is uitgevoerd. Zwinderen heeft ook 
fors bijgedragen waardoor de kosten lager uitvallen.

Nei Naoberschap
Jan Arie van 
Berkum

Een groep vrijwilligers zal 
contacten leggen met 
bewoners in de doelgroep 
en de bezoeken afleggen.

€ 2.000 € 722

Gees Beeld en Karakter Verwachte 
definitieve 

besteding en/of 
reservering voor 

2022-2023

Gees Leefbaar Verwachte 
definitieve 

besteding en/of 
reservering voor 

2022-2023
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Het idee
Organisatie / 

contactpersoon
Uitvoering door

Budget
2021-2022

Vanaf 2021 zal er gedurende drie jaar € 1.692,- 
gereserveerd worden voor de bouw van een 
opbergplek voor gemeenschappelijke goederen. De 
overige middelen komen hiervoor uit de kas van 
Plaatselijk Belang (na instemming van de leden van 
de vereniging). Omdat in 2021 al € 1.849,- extra is 
toegekend voor deze reservering wordt er in 2021-
2022 geen inleg gedaan.
Sept. 2022: Extra toevoegen € 2.500 van project 
'tijdelijke berging' waardoor totaal gereserveerde 
gelden zijn € 1.692 + € 1.849 + € 2.500 = € 6.041

PB Gees / GiW
Gert Keep/ Jan 
Kelder

Vrijwilligers van 
Plaatselijk Belang Gees en 
Gees in Wintersfeer 
dragen bij aan dit project.

€ 0 € 2.500

Bij de opening dit najaar van Cultureel Coevorden 
werd duidelijk hoeveel plezier het zingen geeft. 
Reden om een koor op te richten. Voor de eerste 
kosten, zoals de aanschaf van muziek, is een klein 
budget aangevraagd.
Sept. 2022: koor is gestart maar vooralsnog met 
eigen middelen. Bedrag reserveren voor komend 
jaar.

Groep in 
oprichting
Rob Drabbe

De leden van het koor in 
oprichting zullen dit 
gezamenlijk oppakken.

€ 450 € 450

Koop Lokaal Gees was afgelopen zomer een succes. 
Reden om meer ondernemers deel te laten nemen 
en meer bekendheid te geven aan dit terugkerend 
initiatief. Door meer materiaal te ontwikkelen zoals 
een boekje over de ondernemers in Gees, meer 
vlaggen om de deelnemende locaties te markeren, 
onderzetters, duurzame tassen en dergelijke, wil 
Koop Lokaal Gees meer bezoekers trekken. Dat 
brengt op een prettige manier leven in het dorp.
Sept. 2022: Plan is uitgevoerd.

Ondernemers 
Gees
Wilmien Habers

Groep van ondernemers 
uit Gees waaronder 
Wilmien Habers, Anneke 
van Berkum en Rianne 
Renting.

€ 1.500 € 1.367

Gees Leefbaar Verwachte 
definitieve 

besteding en/of 
reservering voor 

2022-2023
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Het idee
Organisatie / 

contactpersoon
Uitvoering door

Budget
2021-2022

De energiecoaches hebben instrumenten nodig om 
de situatie bij u thuis te kunnen beoordelen. Dat 
geeft een 1e indruk van wat u kunt doen om uw 
woning energiezuiniger te maken. De verstrekking 
van apparatuur via de gemeentelijke lijn laat lang op 
zich wachten en dan nog is de beschikbaarheid 
beperkt. Een eigen CO-melder en warmtecamera 
maken het mogelijk meer bewoners in ons dorp te 
voorzien van informatie hoe zij zuiniger om kunnen 
gaan met energie.
Sept. 2022: Warmtecamera is toch via andere lijn 
beschikbaar gesteld waardoor het gereserveerde 
geld terugvalt in de algemene reserve.

EC Geeserstroom
Jan Roelof 
Nijenbanning

De energiecoaches Jan 
Roelof Nijenbanning en 
Hans Hornstra pakken dit 
op.

€ 1.420 € 1.420

Het idee
Organisatie / 

contactpersoon
Uitvoering door

Budget
2021-2022

Bouw en plaatsing van een vogelkijkscherm bij de 
plas van Bollema. Bij het scherm wordt een bord 
geplaatst met uitleg van de aanwezige 
vogelsoorten.
Sept. 2022: Plan is uitgevoerd. Vanwege gestegen 
materiaalkosten zijn de kosten fors hoger 
uitgevallen.

Werkgroep 
vogelkijkscherm
Bert Oosterga

De hiervoor opgerichte 
werkgroep 
vogelkijkscherm gaat 
hiermee aan de slag in 
nauwe samenwerking 
met de wergroep 
Geeserstroom (tbv. een 
identiek scherm in de 
Mepper hooilanden).

€ 1.400 € 2.115

Met een drone waaraan een warmtecamera is 
bevestigd kunnen vogelnesten gespot worden om 
deze daarna te markeren in het veld. De huur van 
een drone met piloot is wellicht nog kostenloos, 
anders kan de vogelweidegroep er één huren en zo 
nog beter de nodige nesten vinden.
Sept. 2022: De kosten van inzet van een drone zijn 
gedragen door andere groepen.

Vogelweide-
groep
Gerrit Wolting

De vogelweidegroep in 
samenwerking met de 
regionale 
overkoepelende 
organisatie voor 
vogelbescherming.

€ 400 € 0

Gees Energie en Mobiliteit Verwachte 
definitieve 

besteding en/of 
reservering voor 

2022-2023

Gees Recreatie en Toerisme Verwachte 
definitieve 

besteding en/of 
reservering voor 

2022-2023
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Het idee
Organisatie / 

contactpersoon
Uitvoering door

Budget
2021-2022

Jaar in jaar uit worden de bankjes in en rond Gees 
onderhouden door een kleine ploeg vrijwilligers. Zij 
verdienen het om met goed en modern materiaal 
hun werk te verrichten. Om die reden wordt de oude 
benzine bosmaaier vervangen door een stille en 
energiezuinige elektrische maaier. Zo wordt het 
vrijwilligerswerk nog leuker.
Sept. 2022: Plan is uitgevoerd

Werkgroep 
onderhoud 
bankjes
Derk Meppelink

Derk Meppelink en Henk 
Diedering verzorgen deze 
vervanging.

€ 1.300 € 1.099

Totaal beschikbaar budget incl onttrekking 
algemene reserve

€ 12.340 € 13.670

Totaal toegewezen budget aan projecten en 
reserveringen

€ 10.370 € 11.611

Resultaat initiatieven € 1.970 € 2.059

Jaarlijks terugkerende activiteit
Organisatie / 

contactpersoon
Uitvoering door

Budget
2021-2022

Jaarlijks wordt voor het onderhoud van bankjes en 
paden wat geld beschikbaar gesteld. Het geld dat 
niet direct nodig is wordt weggelegd om in een 
volgend jaar bijvoorbeeld groter onderhoud aan één 
of meerder bankjes te doen.

Werkgroep 
onderhoud 
bankjes
Derk Meppelink

De werkgroep bestaat uit 
Derk Meppelink en Henk 
Diedering.

€ 100 € 118

Twee jaar terug zijn de eerste ervaringen opgedaan 
met het aanbieden van zaaimengsels aan de 
inwoners in ons dorp. Daarvan wordt geleerd. Betere 
mengsels en vooral, meer voorlichting hoe de 
mengsels te zaaien en te laten uitgroeien tot 
aansprekende bloemen- en kruidenvelden.

Werkgroep 
zaaimengsels
Tineke Kiers

Tineke Kiers samen met 
Henk Diedering. € 500 € 704

De jaarlijkse schoonmaakdag is én een fijn sociaal 
gebeuren én levert mooi schone bermen in en om 
Gees op. Naast kosten voor het gebruikte materiaal 
worden de vrijwilligers getrakteerd om zo ook het 
sociale deel  extra genoeglijk te maken. 

PB Gees
Jan Hidding / 
Anneke 
Meppelink

Vanuit PB Gees pakken 
Jan Hidding en Anneke 
Meppelink dit op en 
voeren het uit met vele 
vrijwilligers.

€ 200 € 70

Gees Recreatie en Toerisme 

Jaarlijks terugkerende posten Verwachte 
definitieve 

besteding en/of 
reservering voor 

2022-2023

Verwachte 
definitieve 

besteding en/of 
reservering voor 

2022-2023
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Initiatief in de wachtstand
Organisatie / 

contactpersoon
Uitvoering door

Budget
2021-2022

Onttrekking uit algemene reserve. Commissie 
dorpsbudget

€ 1.330

Totaal beschikbaar budget incl onttrekking 
algemene reserve

€ 12.340 € 13.670

Totaal initiatieven, jaarlijkse posten en inzet 
reserveringen

€ 9.840 € 12.503

Resultaat initiatieven, jaarlijkse posten en 
reserveringen

€ 2.500 € 1.167

Toe te voegen aan algemene reserve dorpsbudget € 0 € 1.167

Initiatief in de wachtstand
Organisatie / 

contactpersoon
Uitvoering door

Gereserveerd 
Budget

2021-2022

Vijfde bladbak > onderbesteding als gevolg van 
lagere kosten 5e bladbak.
Stand sept. 2022: Reservering aanhouden.

Derk 
Meppelink/Kees 
van Dijk/Henk 
Vleems

€ 352

Algehele ondersteuning van programma 2020 >> vijf 
concrete activiteiten staan gepland.
Stand sept. 2021: in 2021 zijn er tot nu toe nog geen 
activiteiten georganiseerd, mede vanwege de 
kwetsbaarheid van de veelal ouderen die gebruik 
maken van deze bijeenkomsten.

Gees Verbindt
Adri Kuyper

€ 500

Vanaf 2021 zal er gedurende drie jaar € 1.692,- 
gereserveerd worden voor de bouw van een 
opbergplek voor gemeenschappelijke goederen. De 
overige middelen komen hiervoor uit de kas van 
Plaatselijk Belang (na instemming van de leden van 
de vereniging). Omdat in 2021 al € 1.849,- extra is 
toegekend voor deze reservering wordt er in 2021-
2022 geen inleg gedaan.
Sept. 2022: Extra toevoegen € 2.500 van project 
'tijdelijke berging' waardoor totaal gereserveerde 
gelden zijn € 1.692 + € 1.849 + € 2.500 = € 6.041

Plaatselijk Belang € 6.041

Gereserveerde gelden

Inzet eerder gereserveerde gelden
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Initiatief in de wachtstand
Organisatie / 

contactpersoon
Uitvoering door

Gereserveerd 
Budget

2021-2022

Opnieuw uitgeven van de drie 'Dorpsommetjes', ge-
update en voorzien van nieuwe teksten.
Draagt bij aan het in beeld houden van het historisch 
landschap rond ons dorp. En zeker zal dit ook het 
toerisme in Gees bevorderen.
De 'Dorpsommetjes' worden verkocht aan 
belangstellenden. Een deel van de opbrengst vloeit 
terug naar de kas van PB Gees. Derhalve wordt 50% 
van de begrootte kosten ad € 1.500,- bijgedragen 
door PB Gees.
Stand sept. 2022: Het project vergt meer tijd. Budget 
van € 750 dient verhoogd te worden omdat ontwerp- 
en drukkosten aanzienlijk hoger uitpakken. Dekking 
van de kosten op korte termijn via algemene 
reserve door uitval van projecten 21-22, op lange 
termijn via retourontvangst van de door ToReCo 
verkochte exemplaren. 

Werkgroep 
Wandelroutes
Adri Kuyper / 
Kees van Dijk

€ 750

Bevrijdingsfeest 11 april 2020
Stand sept. 2022: Er zijn nog geen plannen 
geactivieerd om het bevrijdingsfeest alsnog te 
organiseren nu er weer mogelijkheden zijn. Maar 
kan zeker nog komen.

Plaatselijk Belang € 1.200

Onderhoud bankjes, paden etc.
Het niet bestede geld wordt gereserveerd voor groot 
onderhoud e/o vervanging van bankjes.
Stand sept. 2022: Reservering aanhouden voor 
groot onderhoud.

Werkrgoep 
bankjes

€ 200

Schoonmaakdag
Vanwege Corona is de schoonmaakdag 2020 niet 
door gegaan.
Stand sept. 2022: Reservering naar algemene 
reserve, jaarlijks wordt aan de schoonmaakdag 
weinig geld aan besteed. Om die reden is bedrag 
2020 (uitvoering 2021) in sept. 2021 al op € 0,00 
gezet.

Plaatselijk Belang € 200

Gereserveerde gelden
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Post
Gereserveerd 

Budget
2021-2022

Algemene reserve Dorpsbudget 2021 € 1.465
Onttrekking tbv aanschaf electrische bosmaaier 
2021-2022

-€ 1.099

Toekomstige onttrekking extra kosten 
dorpsommetjes

-€ 1.736

Toevoeging middelen schoonmaakdag 2020 € 200
Toevoegen middelen 'niet aangeschafte 
warmtecamera' € 1.450

Resultaat 2021 (uitvoering 2021-2022) naar 
algemene reserve € 1.167

Totaal aan algemene reserve € 1.447

Algemene reserve
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