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Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp 
 

 

 

 

Verslag ledenvergadering 3 september 2020. 

 

1. Opening. 

Voorzitter Daan Oostindiën heet alle belangstellenden van harte welkom en stelt voor de agenda te volgen 

zoals deze staat aangegeven. 

Er zijn een aantal afmeldingen waaronder Carin de Wind, secretaris.  

Henk Zijlstra maakt vanavond aantekeningen. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er zijn geen ingekomen stukken voor deze avond. 

 

3. Verslag ledenvergadering 1 juli 2019. 

Het verslag wordt doorgenomen, er zijn geen op- en/of aanmerkingen. 

 

4. Activiteitenverslag juni 2019 – juni 2020. 

Aan de hand van het activiteitenverslag is inzichtelijk wat er het afgelopen jaar aan werk is verzet, ondanks de 

kleine club. 

 

5. Financiën. 

Er lijkt een verlies te zijn van € 1606, maar de contributie van € 1900 is pas ontvangen en geboekt in 2020 ivm 

automatische incasso. 

Het financieel jaaroverzicht is opgemaakt door Veldman en Van Dijk.  

 

6. Verslag kascontrole. 

Kascommissie verleent decharge (goedkeuring na controle) mevrouw Vogelaar en mevrouw Buikema. Zij 

worden bedankt. 

 

7. Verkiezing kascontrole commissie. 

Mevr. Buikema is aftredend en ontvangt een presentje als dank. 

Nieuw lid mevr. Liesbeth de Jong 

 

8. Toekomst Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp, 

Samen met de zogenaamde kopgroep die ontstaan is uit een aantal vergaderingen in het Visserijmuseum, is 

het nieuwe bestuur ontstaan.  

Daan legt uit wat de speerpunten van het nieuwe bestuur zijn en noemt ze op.  

Diverse werkgroepjes worden hieromheen gevormd.  

Naar aanleiding van een vraag uit de vergadering zegt Daan dat de bestuursleden die de speerpunten 

behandelen kunnen worden bijgestaan door enkele leden van VDZ.  

Hierover krijgt men nog bericht. Alle vragen lopen nu nog via het secretariaat.  



2 

Eén van de speerpunten is de groep: "activiteiten".  

Hieronder vallen niet de intocht van Sinterklaas en Sint Maarten,  maar ook andere activiteiten voor bewoners. 

 

9. Bestuursverkiezing.  

Aftredend en niet herkiesbaar I.G. Homan. 

Aftredend en herkiesbaar D. Oostindiën. 

Daan legt het nog even uit. Er mogen maar 7 leden in het bestuur terwijl er 9 leden zijn.  

We lossen dit op doordat 2 leden de naam "bonusleden"krijgen.  

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door  

Daan Oostindiën, voorzitter 

Carin de Wind, secretaris 

Henk Zijlstra, penningmeester. 

Algemene leden: 

Thys Buitjes 

Jan Bakker 

Jaap Wieringa 

Jan van Dijken 

Jacob Jelle Tuma 

Gerard Suelman 

Het is geen unanieme uitslag voor, maar er zijn ook geen stemmen tegen.   

 

10. W.V.T.T.K. 

Een vraag over of Sinterklaas en St Maarten wel doorgaan: we verwachten nog richtlijnen te krijgen van de 

gemeente en dat we het dan door kunnen laten gaan binnen de mogelijkheden. 

 

Stopt nu de kopgroep? Nee, de andere leden van deze kopgroep die niet in het bestuur van VDZ zitten, worden 

binnenkort uitgenodigd voor een vergadering en worden ook betrokken bij de ontwikkelingen.  

 

Er wordt gevraagd naar de woningbouw aan de Julianastraat en daarbij wordt geopperd om ook te kijken naar 

andere woningcorporaties of bedrijven die daar zouden willen bouwen. Het probleem is dat de grond in bezit 

is van Wierden en Borgen, dus daar is weinig kans op. Verder lijkt er zoiets als een radiostilte te zijn.  

 

Komt er een nieuwe handelsvereniging? Dat zou wel moeten. Er is namelijk veel geld (OZW) te verdelen voor 

de ondernemers en dat gaat nu naar de andere dorpen/handelsverenigingen.  

Dus het is nodig om hier bij aan te sluiten.  

Een aantal bestuursleden van VDZ gaan naar de eerste vergadering over 2 weken in Den Andel. 

 

11. Rondvraag. 

Mevrouw de Jong heeft een opmerking over haar trottoir.  

Individuele klachten kunnen direct aan de gemeente worden gemeld via een contactformulier op hun website 

of via een whatsapp nummer.  

Deze worden in de volgende publicatie standaard vermeld.  

 

12. Sluiting. 

Daan bedankt iedereen voor zijn of haar komst en inbreng. 

Er is nog een consumptie te krijgen om zo de avond gemoedelijk af te sluiten. 

 

 


