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We moeten alweer terug naar de zomer van het afgelopen jaar voor onze laatste nieuwsbrief. Het is 

de afgelopen periode niet bepaald stil geweest en ook niet makkelijk. We zitten zoals vaker in een 

periode van voorbereiding en overgang. Dat betekent dat er veel wordt overlegd met derden, maar 

dat is niet zichtbaar voor de leden. De nieuwsbrief wordt telkens ingehaald door de tijd, zo ook met 

huidige de corona crisis. Maar het is inmiddels toch echt tijd voor een update. 

Bestuurszaken 
Om met de deur in huis te vallen: het bestuur van onze vereniging is te klein. Op het moment van 

schrijven zitten we nog met ons drieën, Ita Homan, Carin de Wind en Daan Oostindiën. Het gemis van 

enkele bestuursleden geeft ons veel druk. We blijven af en toe steken in onze bestuurlijke 

bezigheden terwijl we niet toekomen aan de dingen die we eigen willen doen.  

De blik moet (weer) vooruit. Zeker nu Ita aan heeft gegeven dat ze tijdens de komende 

jaarvergadering niet weer verkiesbaar is. Na 12 jaar zitting als bestuurslid en voorzitter hebben we 

daar niets dan respect voor. 

We zoeken naar een passende oplossing en benaderen ook mensen en verenigingen hiervoor. 

Continuïteit van onze vereniging is onze hoogste prioriteit. Mocht het dit jaar niet lukken om 

bestuurlijk sterker te worden dan valt uiteindelijk toch het doek voor ons, hoe jammer dat ook is.  

Contributiewijzigingen en ledenadministratie 
Op de afgelopen jaarvergadering heeft onze penningmeester een contributie verhoging en wijziging 

voorgesteld. De contributie gaat van €8 naar €10 per jaar. De reden hiervoor is dat we langzaam 

maar zeker interen op onze kas. De kosten stijgen en subsidies vanuit de gemeente worden elk jaar 

lager. Het oude bedrag is onvoldoende om de kosten te dekken. De contributieverhoging is 

aangenomen. 

Naast de contributieverhoging zijn er ook een aantal andere wijzigingen aangenomen. Zo hebben we 

bepaald dat een lid een persoon woonachtig in Zoutkamp moet zijn, we zijn immers primair een 

vereniging van inwoners. We willen niemand uitsluiten dus voor personen van buiten Zoutkamp is er 

de mogelijkheid om `Vriend` te worden van de vereniging, voor het zelfde tarief als een regulier lid. 

We bieden ook de mogelijkheid om als bedrijf Vriend te worden, hiervoor geldt een hoger tarief van 

€50. Een Vriend van de vereniging is het zelfde als een regulier lid, maar mag niet mee stemmen. 

De nieuwe regels gelden niet met terugwerkende kracht, dat wil zeggen dat alle reeds bestaande 

leden van buiten Zoutkamp of die met een bedrijf lid zijn gewoon lid blijven zoals het was. 

De penningmeester heeft de wens om de ledenadministratie te moderniseren. Zo stappen we af van 

de spreadsheets en hebben we hier een beheersysteem voor aangeschaft. We willen veel meer met 

e-mail gaan werken en ook contributies via automatische incasso gaan innen. Hiervoor zit een 

formulier bij deze nieuwsbrief bijgevoegd.  

Al deze noviteiten hebben ook voor vertraging gezorgd. Normaliter kwam de rekening aan het eind 

van het lopende jaar. Ook de factuur voor 2019 zit in de enveloppe.  
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Kennismakingsbijeenkomst wethouder H. Blok 
Al halverwege vorig jaar kwam het verzoek vanuit de nieuwe gemeente voor een 

kennismakingsbijeenkomst met de wethouder en een aantal verenigingen uit Zoutkamp. De 

gemeente gaf ons een datum en het verzoek om een avond te organiseren waarin het dorp zich kon 

voorstellen aan de wethouder.  

Wij hebben het verzoek in eerste instantie afgewezen. De gegeven datum was niet realistisch voor 

ons, te kort dag. Inhoudelijk was er geen enkele duidelijkheid wat er van ons of de avond werd 

verwacht. Ook over eventuele kosten van een dergelijke avond werd niet gesproken. 

Inmiddels is de bijeenkomst gehouden op 5 maart jl. Aanwezig waren bestuursleden van 

verschillende verenigingen en stichtingen die direct contact hebben met de gemeente. Alle partijen 

hadden vooraf de kans om agenda punten op te voeren. Ook was er tijdens de WVTTK de 

mogelijkheid om vragen te stellen aan de wethouder. Het was een dynamische en constructieve 

avond. 

Dorpsvisie 
Een van onze speerpunten is het opstellen van een goede dorpsvisie. We kunnen en willen dat niet 

zonder hulp. We hebben subsidie aangevraagd en ontvangen om het realiseren van de dorpsvisie te 

kunnen uitbesteden bij Vereniging Groninger Dorpen (VGD).  

De VGD heeft echter last van bezuinigingen en de daarbij behorende personele terugloop. De aan 

ons gekoppelde tekstschrijfster is vertrokken en daarmee zijn we weer terug bij af in dat traject. Eind 

maart hebben we een eerste video vergadering om dit vlot te trekken. 

De Hunsingosluis en het H.D.Louwes gemaal 
We hebben wederom om tafel gezeten met een delegatie van het Waterschap over de Hunsingosluis 

en het samenvoegen van deze sluis met het H.D.Louwes gemaal.  

We hebben de conceptschetsen bekeken en zijn daar in grote lijnen best enthousiast over. 

Tegelijkertijd mistte op detail elk historisch besef en realisme waardoor het geen goed beeld geeft 

hoe het echt zal worden.  

Het bestuur van het Waterschap reeds gekozen voor de variant dat de sluis en het gemaal samen 

gaan. De begroting is echter nog niet rond en het project wordt ook enorm opgeblazen. Er wordt 

gezocht naar zogenaamde koppelkansen om het project body te geven. Hier liggen grote kansen voor 

Zoutkamp. 

Zoutkamper vlaggen 
Er zijn nog voldoende Zoutkamper vlaggen te krijgen bij onze verkooppunten (Visserijmuseum en Ons 

Washoek). Naast deze standaard maat zijn er ook puntvlaggen (30x45) te koop. Afgelopen zomer 

hebben we na inventarisatie in kleinere oplage grote vlaggen besteld, deze zijn 200x300cm en 

kostten €80. Er zijn nog enkele over, hiervoor graag contact met Daan via 

penningmeester@dorpsbelangenzoutkamp.nl. 
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Woningbouw 
We willen al jaren dat er in Zoutkamp gebouwd gaat worden. Hiervoor zijn we al talloze keren bij de 

gemeente(s) en de woningbouwstichting geweest. We hebben ingesproken bij de raad en ook 

verhaal gedaan bij bezoekende politieke partijen. Telkens krijgen we veel positieve feedback, maar 

geen echte actie. 

De Marne had ons aangewezen als ‘pilot’ voor groeiende kern in een krimp gebied. Dat beloofde heel 

veel, maar uiteindelijk is ook dat in de gemeentelijke herindeling ten onder gegaan. Ook de 

Woningbouwstichting maakt vooralsnog geen haast met de bouwplannen aan de Julianastraat. 

Begin februari hebben we ons verhaal gedaan bij een verslaggeefster van het Dagblad van het 

Noorden. We hopen dat er binnenkort een inhoudelijk sterk stuk gepubliceerd wordt. 

In m’n eendje. 
Op zaterdag 7 september is er een soort van Dorpsspecial gemaakt door Rob Mulder met zonder zijn 

Eendje. Het Eendje stond bij de garage. 

Rob Mulder liep door het dorp met een camera en maakte kennis met actieve dorpsgenoten om er 

zo achter te komen wat we hier in Zoutkamp nodig hebben om het dorp leefbaar te houden. Wat 

gebeurt er allemaal aan verenigingsleven en stichtingswerk in ons dorp. Hoe kunnen we dat 

voortzetten? Hoe bind je vrijwilligers en maak je gebruik van ieders kwaliteiten? 

De dag is afgesloten in het Kegelhuis waar de opnames werden vertoond en werd nagepraat. Een 

concrete suggestie was onder andere het opzetten van een soort van flex-pool voor vrijwilligers.  

In die pool zou je dan als vereniging of stichting een vraag kunnen uitzetten zodat vrijwilligers kunnen 

reageren op een taak, klusje of vraag die hen aanspreekt. Dit kunnen kortdurende dingen zoals het 

helpen met verven van een speeltoestel, het onkruidvrij maken van de bestrating rond de aula of het 

helpen schrijven van aanvragen van subsidies.  

Samen met de stichting “Sterk in vrijwilligerswerk” en enkele enthousiastelingen zal gekeken worden 

hoe dit plan eventueel tot werkelijkheid kan worden gebracht. Wij hopen van harte dat dit plan van 

de grond komt. 

Sint Maarten 
Op maandag 11 november gingen de kinderen weer met hun mooie lampionnen langs de deuren. De 

grabbelton van Dorpsbelangen stond dan bij de Spar. We willen de Spar bedanken voor de locatie en 

Jannie Abbas voor het wederom verzorgen van de grabbelton! 

Zie ginds kwam de stoomboot 
Sinterklaas kwam op zaterdag 23 november weer aan in Zoutkamp. We hebben een enthousiaste 

sinterklaascommissie die de Sint net als elk jaar weer goed ondersteund heeft. Hier zijn we trots op 

en blij mee. Zoals elk jaar financieren wij de intocht waar nodig. Gelukkig werken velen belangeloos 

mee aan dit mooie feest, waarvoor veel dank! 
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Contact 
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het Secretariaat: 

Carin De Wind 

Churchillweg 39  

9974 PA Zoutkamp 

0595-401636 

info@dorpsbelangenzoutkamp.nl 

Of voor financiële zaken de penningmeester: 

Daan Oostindiën 

Julianastraat 17 

9974 RP Zoutkamp 

 

06-10 17 17 75 

penningmeester@dorpsbelangenzoutkamp.nl  
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