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Dorpscoöperatie De Brug Gasselternijveen  
Bestuur 
 

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering 3-11-2021 

 

 

 

Aanwezig 25 leden, waaronder 11 bestuursleden 

 
1. Opening en mededelingen 

Piet Wolters opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom op deze 

ALV.  

Kees Nieuwerth heeft zich afgemeld voor deze vergadering. 

De agenda wordt licht aangepast: ingelast wordt de behandeling van het verslag ALV 23-9-

2020, punt 7 en 8 worden besproken in omgekeerde volgorde. 

 
2. Bespreken en goedkeuren algemene jaarverslag 2020 

Toelichting door secretaris Kai Waterreus op het opgestelde jaarverslag over het jaar 2020.  

Vanuit de werkgroepen is hard gewerkt om toch zoveel mogelijk te kunnen doen ondanks de 

beperkte coronamaatregelen. 

De vergadering keurt het algemene jaarverslag goed. De voorzitter bedankt de secretaris voor 

het opstellen. 

 

 
3. Verslag ALV 23-9-2020 

Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan Kai en Eliane. 

 
4. Bespreken en goedkeuren jaarrekening 2020 

Penningmeester Luit Spijk licht de jaarrekening 2020 toe. De presentatie op het scherm is 

helaas niet goed leesbaar.  

Vlottende activa bevat nog de lening van De Brug aan de Dagwinkel. Deze is in 2020 verder 

afgelost van € 4900 naar de nog resterende € 3000. 

Kapitaal: overlopende passiva à € 13.000 heeft zijn oorsprong in de coöperatieve vorm wat 

maakt dat je over de ‘winst’ belasting moet betalen. Om dat te voorkomen worden 

verschillende posten meegenomen naar het nieuwe jaar in een vorm van bestemmingsreserve. 

Deze werkwijze zorgt ervoor dat geen belasting verschuldigd is. Luit geeft een toelichting op 

diverse bedragen. 

De post € 6200 is het restant van het onderzoek naar ouderenhuisvesting en kortdurende 

opvang door CMO-STAMM. Het overgebleven bedrag van de provinciale subsidie mochten 

wij behouden. 

I het totaal is € 40.596 aan subsidies ontvangen, o.a. onderzoek ouderenhuisvesting, 

onderhoud oude begraafplaats, huiskamer, enzovoorts. 

Onder aan de streep een verlies van € 1.058; dit betekent dat wij geen vennootschapsbelasting 

verschuldigd zijn. 

Uit de vergadering komen geen vragen over de verlies- en winstrekening. 
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Luit geeft nog een extra toelichting over de specificatie van de Huiskamer en dorpsportaal. De 

€ 16.000 subsidie is niet opgemaakt in 2020 vanwege beperkende coronamaatregelen. 

Hierover is vroegtijdig contact opgenomen met de gemeente. Afgesproken is dat dit bedrag 

eenmalig ingehouden wordt op de subsidie voor 2021 (de subsidie voor 2021 wordt dus € 

13.500). 

Vragen uit de vergadering:  

- Is er een risico dat de gemeente volgend jaar weer € 13.500 toekent i.p.v. € 16.000? 

Luit antwoord dat er daarvoor geen risico is. Het bedrag van € 16 000 staat als jaarlijkse 

structurele subsidie in de begroting van de gemeente  

- De Spil Express (vervoer) is een hoge kostenpost, wat wordt daaraan gedaan? 

Luit antwoord dat wij de Spil Express al steeds meer ook voor ander vervoer inzetten, 

bijvoorbeeld bij begrafenissen of trouwerijen.  

 
5. Verlenen décharge aan het bestuur over het jaar 2020 

De vergadering verleent décharge. Met dank aan de penningmeester. 

 
6. Bespreken en goedkeuren begroting 2022 

 

Begroting wordt getoond op het scherm en toegelicht door Luit. Het aantal leden groeit 

gestaag. De administratiekosten zijn omlaag gebracht door overname van een groot deel van 

de werkzaamheden van de boekhouder door de penningmeester.  

Er staat een tekort van € 3.750, de verwachting is echter dat dit gedekt zal worden door nog te 

ontvangen subsidies. 

Vraag Joop Veldhuis: Er zijn veel verschillende projecten binnen de coöperatie, is het beter 

om een begroting per apart onderdeel te maken en te werken met een meerjarenbegroting via 

een langjarig beleid?  

Gerard Stork vult aan: Een meerjarenbegroting is ook pas zinvol als er een meerjarenplan is. 

Luit antwoord dat de jaarlijkse uitgaven sterk fluctueren waardoor er op dit moment geen 

langeretermijninzicht aan te brengen is. De coöperatie werkt heel nadrukkelijk per activiteit 

naar rendabiliteit, een stap naar een meerjarenplan is op dit moment te groot, ook gezien de 

korte historie van de coöperatie. Wij blijven wel streven naar structurele inkomsten. Wij 

verwachten dat wij over enkele jaren voldoende inzicht hebben in de werkzaamheden dat we 

een meerjarenplan kunnen maken. 

Begroting wordt onder dankzegging aan de penningmeester vastgesteld. 

 

De bespreking van de begroting 2022 wordt onderbroken door een bezoek van de 

burgemeester en familie van Jan Willem Koops. Jan Willem is benoemd tot ridder in de orde 

van Oranje-Nassau. 

 
7. Goedkeuren Huishoudelijk Reglement 

Aanpassen statuten, artikel 18, lid 2 

In de statuten liggen basisafspraken vast. Zaken die aan verandering onderhevig zijn, worden 

zoveel mogelijk opgenomen in het Huishoudelijk Reglement (HHR) zoals bijvoorbeeld het 

bedrag dat de penningmeester zonder goedkeuring van het bestuur kan betalen.  

Het benoemen van bestuursleden en de zittingstermijn staan nu in de statuten met de passage 

dat er jaarlijks een bestuurslid aftreedt. Met 11 bestuursleden rijmt dit niet met de 

zittingstermijn van 3 jaar. Voorgesteld wordt de statuten eenmalige zodanig aan te passen dat 



Verslag Algemene Ledenvergadering 2021 gehouden op 3 november 2021 

 

3 

de zittingstermijn wordt geregeld in het HHR. De ledenvergadering kan hier vervolgens ook 

een beslissing over nemen. Volgens de notaris kan dat ook op deze manier geregeld worden. 

Deze opzet wordt gedeeld. De uiteindelijke tekst wordt afgestemd met de Notaris en daarna 

vastgesteld. 

Er zijn geen vragen vanuit de vergadering. Het HHR wordt vervolgens vastgesteld met 

inachtneming van de hierboven voorgestelde werkwijze. 

 
8. Samenstelling bestuur 

Aftredend en herkiesbaar: 

Piet Wolters 

Henk Nieboer 

Jan Willem Koops 

De vergadering stemt in met herbenoemen van de heren Wolters, Nieboer en Koops. 

 
9. Bespreken plannen voor de toekomst 

De voorzitter licht enkele ontwikkelingen en plannen toe in willekeurige volgorde. 

Kanskaartenactie Gasselternijveen: door vrijwilligers worden de kanskaarten deur aan deur 

persoonlijk uitgedeeld met daarop tal van financiële regelingen die door inwoners gebruikt 

kunnen worden. Reacties worden verzameld en doorgeleid naar de betreffende instantie die de 

regeling uitvoert. Voor deze actie is een subsidie van de Provincie ontvangen. Het streven is 

om pakweg 10-15% van de huishoudens te kunnen helpen. 

Gasselternijveen in kerstsfeer: buurten en straten zijn opgeroepen straatversiering aan te 

brengen om het dorp in december in kerstsfeer te brengen, dorpscoöperatie stelt 

aanmoedigingspremies beschikbaar en een prijs voor de winnaar, er zijn op dit moment al 8 

aanmeldingen. 

Lustrumviering De Huiskamer: De Huiskamer bestaat al ruim 5 jaar, al wat langer als je kijkt 

naar de start van de inloop-/koffiemorgens. We vieren het lustrum 5 jaar na de openingsdatum 

van 2 maart 2016. Door de coronamaatregelen kon dat dit jaar niet doorgaan, volgend jaar 

proberen we het opnieuw. Het jubileum wordt gevierd samen met Impuls die in 8 andere 

dorpen een soortgelijk initiatief heeft opgezet. 

Groenbeheer van het dorp: Voor de drie dorpen Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond 

en Gieterveen is nu een Kernteam samengesteld. Zij verzorgen het groenonderhoud voor deze 

drie dorpen. Onlangs is een gesprek gevoerd met het kernteam. Om de wensen van de 

inwoners beter in beeld te krijgen hebben wij het voornemen te inventariseren in het dorp 

welke ideeën inwoners zelf hebben over het beheer van groen in de eigen nabije omgeving. Er 

zit wellicht een financieel aspect, aan zelfbeheer, maar zeker zo belangrijk de inspraak van 

bewoners zelf op hun leefomgeving. 

Kern met pit wedstrijd: de schoolmoestuin is aangemeld en zal als project een certificaat 

ontvangen ter waarde van € 1.000; het project dingt ook nog mee voor de hoofdprijs van € 

3.000 waarvoor een promotiefilmpje is ingestuurd. 

Nieuwbouwplannen: Ten aanzien van de aankoop en herinrichting oude gemeentehuis 

verwacht de investeerder medio november uitsluitsel van de gemeente te krijgen om 

vervolgens een besluit te nemen of en welk vervolg het krijgt.  

Er zijn plannen ingediend in samenwerking met Buurtzorg Nederland voor seniorenwoningen 

achter de kerk. De gemeente heeft aangegeven in te kunnen stemmen met een aantal 

woningen. Er wordt nu nog gekeken naar het aantal benodigde parkeerplaatsen. 

Wij hebben een plan ingediend voor het plaatsen van tiny houses aan de Schreierswijk in de 

hoop een aantal starters een plek te kunnen bieden. 
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Annelies Diekman complimenteert de dorpscoöperatie voor wat er allemaal gedaan wordt in 

het dorp. 

Carla Yntema toont het filmpje dat is gemaakt van het Warm Welkom. Dit vond begin 

oktober plaats door middel van een informatiemarkt van het dorp voor de nieuwe(re) 

inwoners en een avondvullend programma.  

Carla Yntema toont ook nog het filmpje dat gemaakt is over het project de schoolmoestuin. 

 
10. Rondvraag 

De voorzitter biedt ruimte aan de aanwezigen om vragen te stellen 

Arie van Dijk: In omliggende dorpen verschijnen versmallingen, bijvoorbeeld Julianalaan 

Gasselte en in Rolde. Zijn daar plannen voor in Gasselternijveen.  

Antwoord: Afspraak met de gemeente is dat bij renovatie van bestrating, bebording en 

riolering contact wordt opgenomen met de dorpscoöperatie. 

Dhr. Ketelaar: Stadskanaal heeft afgelopen weekend een spooktocht gehouden voor 250 

deelnemers. Wordt er in Gasselternijveen een spooktocht georganiseerd voor jeugd?  

Antwoord: In het verleden heeft dit wel plaatsgevonden, maar niet vanuit dorpsbelangen. Het 

idee wordt meegenomen in de werkgroep jeugd/jongeren. 

Henk Nieboer vult nog aan dat het leuk is om een keer een fietstocht te organiseren voor/in 

het dorp? Diverse positieve reacties, ook verwijzing naar de walk&talk die goed was 

ontvangen. Het idee wordt in een werkgroep besproken. 

Joop Veldhuis: Vrouwen van Nu organiseert juni 2022 wederom een wandeltocht. Deze 

routes zijn beschikbaar. 

Gerard Stork: Er staan veel bijzondere bomen in het dorp. Er is een initiatief om hier een 

bomen-wandelroute van te maken. 

Dhr. Ketelaar: Hij stelt voor om een autopuzzelrit te organiseren. Dit wordt ingebracht in de 

betreffende werkgroep. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 10.05 uur en dankt allen voor de aanwezigheid. 

 
 


