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Verslag Algemene vergadering Dorpsraad 12-10-2015
Aanwezig:

Notulist:

Namens de dorpsraad: Joop v.d. Berg, Louis Esser, Marja van Mourik, Franka
Peulen (Penningmeester), Harold Peulen (Secretaris), Rinus Smits (Voorzitter) en
Hanneke Vlaar. Daarnaast nog xx toehoorders (voor details zie presentielijst).
Harold Peulen

1. Opening en introductie:
Rinus Smits opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet alle aanwezigen hartelijk welkom
en geeft een korte inleiding over de historie van de dorpsraad. Daarna neemt hij het
huishoudelijk reglement door:

Het doel van de vergadering is interactief, er wordt dus ook inbreng vanuit de zaal
verwacht.

Om er voor te zorgen dat iedereen goed te verstaan is wordt iedereen verzocht om
bij het stellen van vragen of het geven van commentaar gebruik te maken van de
microfoon.

Het geluid van de vergadering zal worden opgenomen om op deze manier tot een
zo volledig mogelijke verslaglegging te komen. De opname zal niet worden
gepubliceerd en kan indien er twijfel bestaat over de verslaglegging op afspraak bij
de secretaris worden beluisterd.

Voor het geven van opmerkingen of voor het noteren van vragen liggen er
formulieren op tafel om te reageren. Na elk agendapunt is er ruimte om vragen te
stellen.

Het is een redelijk volle agenda en het doel is om 22:00 uur klaar te zijn met de
vergadering. De tijd per agendapunt is dan ook beperkt en de mogelijkheid bestaat
dat de voorzitter genoodzaakt is om uiteindelijk een onderwerp af te breken.

Iedereen wordt verzocht zijn mobiele telefoon stil te zetten dan wel uit te
schakelen.
Vervolgens geeft Harold Peulen nog een korte toelichting op de huidige samenstelling van
de dorpsraad en het bestuur van Stichting de Dorpsraad.
Vragen /opmerkingen n.a.v. Opening en Introductie:

Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld wat er met Maria Hoop bedoeld wordt, alleen
het dorp of ook de buitengebieden? Wanneer de dorpsraad over Maria Hoop
spreekt wordt het hele postcode gebied 6105 bedoeld dus ook de
buitengebieden. In de toekomst zal hiervoor de term “Maria Hoop Groot”
worden gebruikt; te weten de Deelgaard, Putbroek, de Sluffert,
Echterheide, Kamptien en Echterbosch / Op Kantoer en het buitengebied.

Men wil weten hoelang de opname bewaard gaat worden: De opname wordt
bewaard tot het verslag is goedgekeurd of uiterlijk tot de volgende
algemene vergadering.

John Geelen geeft aan dat hij het recht heeft om binnen een week een schriftelijk
verslag te eisen van de vergadering. Secretaris geeft aan dat dit geen
probleem is.

Miep Peeters vraagt zich af of er nog een kascontrolecommissie is. Deze is er
inderdaad en is niet genoemd in de introductie.
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Miep Peeters vraagt of het wel juist is dat de secretaris als partner van de huidige
penningmeester de kascontrole doet. Harold Peulen geeft aan dat de kas
controle ging over 2014 en dat de huidige penningmeester pas in functie is
vanaf 2015. Er is dus geen mogelijkheid tot belangenverstrengeling.
John Geelen geeft aan dat de kascontrole niet in de statuten staan en dus volgens
hem niet rechtsgeldig is. Volgens de statuten is een kascontrole wellicht niet
nodig maar de dorpsraad vindt een extra controle alleen maar positief.

2. Terugblik op activiteiten 2015

Kermis: Franka Peulen, vertegenwoordiger van de kermis werkgroep geeft een
kort verslag van de resultaten van de kermis met als kernpunten:
i. Het idee van de Kermis is goed ontvangen en breed gedragen in het dorp
wat wel bleek uit de gulle giften tijdens de rondgang.
ii. De kermis was opvallend goed bezocht.
iii. De kermisexploitanten waren zeer tevreden over de opkomst en de sfeer
op de kermis.
iv. Als gevolg van de hoge sponsor- en donatie inkomsten is er een basis om
in 2016 een kermis te organiseren.
v. In november 2015 zal er samen met de kermisexploitanten een evaluatie
plaatsvinden en zullen de eerste afspraken voor 2016 worden vastgelegd.
Vragen/opmerkingen n.a.v. de Kermis:

Miep Peeters geeft aan dat de exploitant helemaal niet tevreden was en
nooit meer terug zal komen naar Maria Hoop. In het recente contact met
de exploitant dat de kermis werkgroep heeft gehad gaf de

Winand Op het Veld geeft aan dat het veel te laat is om nu nog een
kermisexploitant te vinden die in augustus 2016 in Maria Hoop op de
kermis wil komen staan. De kermis werkgroep heeft tijdens de kermis
van 2015 al met de kermisexploitanten afgesproken dat ze in 2016
wederom een kermis willen houden. De exploitanten hebben daar
toen positief op gereageerd en aangegeven weer terug te willen
komen.

Miep Peeters beschuldigt de kermis werkgroep ervan dat ze de
kermisexploitant te weinig hebben betaald voor verstrekte kaartjes omdat
de werkgroep vond dat de exploitant wel genoeg verdiende. De
werkgroep heeft de kermisexploitant de prijs betaald die hij vroeg
voor de kaartjes. De kermisexploitant heeft korting gegeven als
sponsoring.

Burendag: Marja van Mourik, vertegenwoordiger van de werkgroep Burendag geeft een
kort verslag van Burendag 2015 met de volgende belangrijkste punten.

Het ontstaan van de Burendag uit de activiteitencommissie Annendaal

Burendag is in Maria Hoop vormgegeven als een dorpsmarkt, aanvankelijk
alleen met lokale verenigingen / hobbyisten maar gaande de jaren ook met
bedrijven uit Maria Hoop en afgelopen jaar ook met deelnemers van
omliggende dorpen.

Afgelopen jaar hebben voor het eerst ook de Parochiekerk en het Adidam
Center meegedaan wat voor beiden een groot succes was.
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Het bezoekersaantal van Burendag blijft tot nu toe elk jaar substantieel
stijgen.

Met ingang van 2016 zal Burendag volledig onder de vlag van de dorpsraad
worden georganiseerd. Dit wil niet zeggen dat deelnemers aan de Burendag
werkgroep uit de dorpsraad moeten komen of automatisch lid worden van
de dorpsraad.

Door de groei van de burendag wordt er een oproep gedaan voor extra
vrijwilligers om mee te helpen bij de organisatie.
Vragen/opmerkingen n.a.v. burendag:

John Geelen geeft aan dat volgens de site van het Oranjefonds (een van de
landelijke initiatiefnemers achter Burendag) er op Burendag gratis koffie of
pannenkoeken of cake zou zijn. Dat heeft hij in 2015 niet gezien. Hij vraagt
zich af of er onterecht subsidie is gekregen. De organisatie geeft aan
dat iedere deelnemer een plan moet indienen bij het Oranjefonds,
ter beoordeling voor het verkrijgen van een subsidie. Aangezien de
subsidie is toegekend moeten we dus wel aan de voorwaarden
hebben voldaan.

Miep Peeters beweerd dat de door het Oranjefonds gesponsorde
kleurpotloden ten onrechte door de organisatie zijn gebruikt als prijzen voor
de loterij. De organisatie geeft aan dat de kleurpotloden uit de loterij
niet van het Oranjefonds afkomstig waren. Uit de zaal wordt dit
door Jan Goertz bevestigd, hij geeft aan dat de kleurpotloden van
de loterij gesponsord waren door Wee-play.
EHN: Franka Peulen, deelnemer van de werkgroep Eerste Hulp Netwerk geeft een korte
uitleg over wat EHN is en wat de huidige stand van zaken is met als belangrijkste punten:

EHN is een netwerk van vrijwilligers gerelateerd aan eerste hulp. De
vrijwilligers hebben allemaal minimaal een EHBO diploma.

Inzet van de vrijwilligers is bedoeld als eerste hulp en ondersteuning tot de
professionele hulp er is, met name omdat aanrijtijden van professionele
hulp in ons dorp redelijk lang kunnen zijn.

De vrijwilligers zijn momenteel bereikbaar via een telefoonlijst die
regelmatig in Nuuts veur Uch wordt gepubliceerd. Er wordt onderzocht of de
oproep van vrijwilligers gekoppeld kan worden aan de meldkamer van 112.

Op dit moment bestaat het netwerk uit 10 vrijwilligers, van EHBO-ers,
verplegend personeel, ambulance verpleegkundigen tot een arts.

De eerste inzet is deze zomer al geweest en met succes afgerond.
Vragen/opmerkingen n.a.v. EHN:

John Geelen: Krijgen jullie ook subsidie voor EHN? Nee, er is geen
subsidie voor EHN, eventuele kosten worden uit de algemene
middelen van de dorpsraad betaald.

Miep Peeters: Ik heb een slechte ervaring met een van de vrijwilligers van
EHN en vraag me af waarom jullie iets opstarten als ambulance
verpleegkundigen dit bijvoorbeeld helemaal niet zien zitten? De
werkgroep geeft aan dat er ambulance verpleegkundigen in de
vrijwilligersgroep zitten. Daarnaast wordt het initiatief van EHN
gesteund door het Oranje Kruis. Verder krijgt Miep Peeters het
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advies om indien ze EHN nodig heeft dan de bewuste vrijwilliger
niet te bellen.
MOEKE: Marja van Mourik, deelnemer van de werkgroep MOEKE doet een kort verslag van
de status en activiteiten van de werkgroep met als belangrijkste punten:

MOEKE staat voor Maria Hoop Op Eigen Kracht Experiment.

MOEKE is pas opgestart en is nog in ontwikkeling.

Het doel is het bieden van kortdurende hulp bij acute dringende problemen
voor alle inwoners van postcode gebied 6105.

De hulp is geheel kosteloos voor iedereen.

Op dit moment zijn er ca. 25 vrijwilligers die hebben aangegeven zich in te
willen zetten om deze hulp te verlenen. Er is echter behoefte aan nog meer
vrijwilligers en de aanwezigen worden dan ook opgeroepen zich als
vrijwilliger aan te melden.

Er zijn nog geen aanvragen voor hulp geweest, dit kan zijn omdat het nog
niet nodig was of omdat mensen de drempel nog te hoog vinden.
Vragen/opmerkingen n.a.v. MOEKE:

Geen vragen of opmerkingen
Nuuts veur Uch: De redactie geeft een korte uiteenzetting over de historie en de
ontwikkelingen rond onze dorpskrant “Nuuts veur Uch” met als belangrijkste punten:

Nuuts is opgestart als initiatief van de dorpsraad in 2011.

Sindsdien is zowel de hoeveelheid kopij als de oplage substantieel
gestegen.

Nuuts wordt ook buiten het dorp gelezen, leerlingen van de basisschool De
Bollenberg in Maria Hoop die niet in het dorp wonen krijgen een exemplaar
mee naar huis. Daarnaast ligt Nuuts bij alle horeca gelegenheden in Maria
Hoop ter inzage.

Aan de hand van de toenemende kopij en het toenemend aantal sponsoren
mag worden geconcludeerd dat er een breed draagvlak is voor Nuuts.

Dankzij de vele sponsoren en de subsidie van de gemeente is het mogelijk
om Nuuts 4x per jaar gratis te verspreiden over alle ca. 580 huishoudens in
postcode gebied 6105.

Omdat Nuuts volgend jaar 5 jaar bestaat zal er in het voorjaar van 2016
een speciale jubileumeditie uitkomen.
Vragen / opmerkingen n.a.v. Nuuts veur Uch:

Miep Peeters geeft aan dat zij het onterecht vindt dat de redactie van Nuuts
probeert sponsoren te werven. Ze maaien volgens haar daarmee het gras
voor de voeten weg van verenigingen die ook sponsoring nodig hebben.
Nuuts heeft volgens haar geen sponsoring nodig omdat ze ook al subsidie
krijgen. De redactie van Nuuts geeft aan ook regelmatig de deksel op
de neus te krijgen bij vragen om sponsoring. Bovendien staat het
iedereen vrij om te bepalen of en zo ja wat hij/zij wil sponseren.

Miep Peeters geeft aan dat in haar ogen Nuuts dan maar een paar honderd
euro van de gekregen subsidie moet afdragen aan het parochieblaadje
“Kerkklokje Maria Hoop” omdat het anders volgens haar oneerlijke
concurrentie is. De dorpsraad geeft aan geen subsidies te gaan
doorsluizen. Iedereen kan zelf subsidie aanvragen als hij denkt daar
recht op te hebben. (De Dorpsraad heeft dit na de vergadering nog
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verder onderzocht, het parochieblaadje wordt tweewekelijks
verspreid onder abonnees en Nuuts 4x per jaar gratis onder alle
inwoners van Maria Hoop groot, er is dus geen sprake van
oneerlijke concurrentie.)
3. Voorlopig financieel verslag 2015 en begroting 2016
De penningmeester geeft een samenvatting van het voorlopig financieel verslag over 2015
en een voorlopige begroting voor 2016 inclusief extra uitleg. Belangrijkste opmerkingen:

Inkomsten 2015: Het valt op dat de inkomsten hoger lijken uit te vallen dan vooraf
ingeschat. De hoofdoorzaken hiervoor zijn:
o Hogere sponsor inkomsten voor Nuuts veur Uch
o Buitengewoon hogere sponsoring uit het dorp voor de kermis.
o Hogere sponsoring voor Burendag dan verwacht.

Uitgaven 2015: De uitgaven lijken lager uit te vallen dan vooraf ingeschat.
Belangrijkste redenen hiervoor zijn:
o Minder drukkosten voor Nuuts veur Uch
o Geen vergaderkosten omdat er bij leden thuis is vergaderd en zij de
gemaakte kosten niet in rekening hebben gebracht.
o Er zijn geen kosten gemaakt voor het bezoeken van symposia. Deze
symposia zijn wel bezocht maar de leden hebben de kosten hiervoor uit
eigen zak betaald.

Begroting 2016:
o Voor 2016 zijn met name de sponsorinkomsten voor de kermis lager
ingeschat. We zien de buitengewoon hoge sponsoropbrengst in 2015 als
een incident en verwachten niet structureel zo’n hoog sponsorbedrag te
kunnen binnenhalen.
o Een van de grotere sponsoren van Burendag heeft aangegeven in 2015
voor het laatst gesponsord te hebben. Niet omdat ze het doel Burendag
geen goed sponsor doel vonden maar simpelweg omdat ze niet steeds
dezelfde doelen mogen sponseren.
o De jubileumeditie van Nuuts wordt een speciaal nummer en hier is dus
extra geld voor gereserveerd, als gevolg hiervan vallen de begrote
drukkosten hoger uit dan in 2015.
o Er is in de voorlopige begroting van 2016 €500 gereserveerd voor een nog
nieuw te ontwikkelen activiteit.

Algemeen:
o De organisatoren van de verschillende activiteiten zullen flink hun best
moeten gaan doen om de activiteiten kosten dekkend te krijgen zodat deze
ook in de toekomst georganiseerd kunnen worden.
o De gemeente heeft aangegeven dat de hoeveelheid geld die beschikbaar is
voor subsidies zal worden teruggebracht, deze inkomsten zullen in de
toekomst dus ook teruglopen.
Vragen / Opmerkingen n.a.v. voorlopig financieel verslag en begroting:

John Geelen: Dit noem ik geen financieel verslag. Waar zijn de financiële verslagen
van het verleden, die willen we zien? Dit is een voorlopig financieel verslag
van 2015 en een voorlopige begroting voor 2016. De verslagen van 2005
t/m 2014 zijn hier aanwezig en kunnen na de vergadering worden
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ingezien door iedereen die daarin geïnteresseerd is. Het definitieve verslag
van 2015 zal op de algemene vergadering begin 2016 worden
gepresenteerd.
John Geelen: Kan ik een kopie krijgen van het voorlopige verslag en de voorlopige
begroting? Ja, die zal na de vergadering worden verstrekt.
Winand op het Veld: Met deze dorpsraad is de mening van velen niet gehonoreerd.
Uit de enquête in het dorp kwam naar voren: oud bloed er uit, nieuw bloed er in.
Nu wordt duidelijk waarom er geen duidelijkheid is over de financiën uit het
verleden, men wil alles afdekken van het oude bestuur. De gelederen werden
gesloten maar dat lukte maar gedeeltelijk. Sommige mensen werd het duidelijk dat
sponsoring niet nodig was geweest en dat schoot in het verkeerde keelgat. Men ziet
sommige mensen liever gaan dan komen. Daarnaast ging de Dorpsraad voor geld
voor de verbouwing van de Annendaal. Toen dit geld echter geoormerkt bleek
restte er niets anders meer dan plagen en dus niet meer in de Annendaal te
vergaderen omdat dit te duur is maar wel de kosten te claimen bij de gemeente. Er
zijn aanvragen gedaan bij vele subsidie potjes. Zolang het Nuuts uitgegeven wordt,
wordt er ook subsidie aangevraagd. Even cijfers tellen leert dat er beter geshopt
moet worden. Met 40 jaar ervaring in verschillende verenigingen en raden heb ik
ervaring opgedaan met boekjes uitgeven en moet dat goedkoper kunnen voor meer
pagina’s. Er zijn meer mensen in het dorp die sponsoring vragen en de dorpsraad
maait ze het gras voor de voeten weg. We zijn elf maanden verder en mensen die
vragen stellen worden verwijderd en de brave volgelingen mogen blijven. Wie het
niet doet zoals de voorzitter kan vertrekken. De kan loopt vol maar de
verdrinkingsdood is nabij. De voorzitter bedankt Winand voor zijn betoog en
geeft aan dat de Dorpsraad zuinig is op het geld. De ervaring van Winand
om de dorpskrant voor dezelfde kwaliteit maar voor minder geld uit te
geven horen we graag. Verder zal de dorpsraad niet inhoudelijk hierop
reageren aangezien ons in ziens de feiten voor zich spreken.
Miep Peeters: Waarom is er dan nooit tussendoor inzicht gegeven in de financiën
als de dorpsraad zo zuinig is. Zoals reeds eerder gemeld liggen alle stukken
hier ter inzage.

4. Geplande activiteiten voor 2016: Harold Peulen geeft een korte uitleg over de geplande
activiteiten van de Dorpsraad in 2016 te weten:

Kermis: Als gevolg van het succes van de kermis in 2015 komt in 2016 de kermis
weer terug in Maria Hoop

Burendag: Burendag is een groeiend evenement met steeds meer bezoekers, we
zullen in 2016 zeker weer Burendag organiseren.

Whatsapp groep buurtpreventie: Uit het dorp is de vraag gekomen of de dorpsraad
zich kan inzetten voor de realisatie van een Whatsapp groep buurtpreventie. Idee
achter deze groep is dat de bewoners van een straat of wijk samen in een groep zitten
en zo mekaar kunnen waarschuwen bij ongeregeldheden. Dit kan gaan van
bijvoorbeeld waarschuwen voor zich verdacht gedragende personen tot meldingen over
weggelopen huisdieren. Deze Whatsapp groepen zijn reeds in meerdere andere
plaatsen met succes geïntroduceerd. Doel is om ook de wijkagent in deze groepen op
te nemen.
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Verdere integratie van dorpskrant met website en facebook: Het is de bedoeling
dat informatie of foto’s waarvoor in de dorpskrant geen ruimte meer is, dat deze
gepubliceerd worden op de website en facebook pagina. Daarnaast zal de website een
update krijgen.

Nieuwe nog te bepalen activiteit: Zoals in de voorlopige begroting voor 2016 al te
zien was heeft de dorpsraad €500 gereserveerd voor een nieuwe nog te ontwikkelen
activiteit. Aangezien het voor de dorpsraad niet eenvoudig is om een activiteit te
bedenken waar het hele dorp wat aan heeft en we ook maar beperkt in mankracht zijn
qua organisatie vragen we hiervoor ideeën en inzet uit het dorp.
Vragen / Opmerkingen n.a.v. geplande activiteiten:

Geen vragen of opmerkingen
5. Media Maria Hoop
De redactie van Nuuts veur Uch geeft een korte uitleg over de media die beschikbaar zijn
en hoe deze te gebruiken zijn. We onderscheiden:

Facebook pagina Maria Hoop community. Hierbij is het voor iedereen mogelijk om zelf
berichten te plaatsen. Daarnaast worden berichten van de website maria-Hoop.nl
automatisch doorgelinked.

Website www.maria-hoop.nl: Iedereen, ook bedrijven, kunnen op deze site gratis
berichten laten plaatsen, dit kan door simpelweg een berichtje te sturen naar
nuuts@outlook.com. Hier wordt momenteel nog weinig gebruik van gemaakt. In de
toekomst de verslagen van Dorpsraad vergaderingen en activiteitenagenda
gepubliceerd worden.

Dorpskrant Nuuts veur Uch: Deze komt 4x per jaar uit, kopij van particulieren,
werkgroepen, verenigingen en stichtingen van ons dorp wordt gratis geplaatst.
Vragen / Opmerkingen n.a.v. Media Maria Hoop

Miep Peeters: Er is in een andere plaats een proef gaande met Sjnabbeltjes dat de
mogelijkheid biedt om stukjes te plaatsen voor bewoners of verengingen uit die plaats.
Zien jullie dit als een concurrent en bedreiging voor Nuuts veur Uch? Marja van
Mourik: Het gaat om dorpszaken en wij denken dat het leuker is als
dorpszaken in een eigen krant, Facebook pagina of website bekend gemaakt
worden. Franka Peulen: Wij zien dit als een “conculega” en denken dat we
ook naast Sjnabbeltjes bestaansrecht hebben.
6. Ingezonden brieven van Miep Peeters:
De voorzitter vraagt de zaal of er na de uiteenzetting die tot nu toe gedaan is nog vragen
zijn over de ingezonden brieven die Mevrouw Peeters in Maria Hoop heeft verspreid.

Diverse mensen in de zaal geven aan dat ze de brieven niet gekregen hebben.

John Geelen: Ik wil refereren aan een zinsnede uit de brief, wat daar mee bedoeld
wordt. “De voorzitter heeft verklaard dat niet iedereen met het pasje moet lopen
zwaaien en dat hij daar niet de verantwoording voor wenst te dragen en dan nog
liever opstapt”. De voorzitter geeft aan dat de dorpsraad zo zorgvuldig
mogelijk met de financiën omspringt en dat dus niet iedereen zomaar de
beschikking krijgt over de bankrekening en pasje. Daar hebben we als
dorpsraad duidelijke procedures voor en verantwoordelijkheden over
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afgesproken en het moet controleerbaar zijn voor iedereen. Dat was de
achtergrond van deze zinsnede.
Miep Peeters: Dit is niet controleerbaar want er zijn nooit overzichten overlegd. U
roept dat u procedures wilt voor financiële verantwoordelijkheid maar u was
gewoon bang dat ik het bedrag gezien had wat op de rekening stond. Rinus Smits:
Ik blijf bij mijn verklaring, ik ben met name als het om geldzaken gaat
voor procedures en wij werken volgens die procedures.
Bart Cremers: U heeft het over procedures maar er zijn al jaren geen financiële
jaarverslagen gemaakt dus hoe kunt u praten over procedures? Er wordt geld
ingezameld voor de kermis terwijl er een saldo was van duizenden euro’s. Dat vind
ik dubieus. Franka Peulen: Er zijn wel degelijk financiële jaarverslagen
gemaakt tot en met 2010.
Bart Cremers: Wat ik heb begrepen zijn die snel in elkaar gezet. Franka Peulen:
De verslagen tot en met 2010 waren er altijd al en zijn niet snel in elkaar
gezet. Daarnaast is er twee keer in 2015 een financieel overzicht gemaakt
door de voormalige Penningmeester en besproken in de dorpsraad
vergadering waar o.a. Miep Peeters en Winand Op het Veld bij aanwezig
waren.
Miep Peeters: Dat is een leugen! Penningmeester: ik heb ze hier liggen bij
jouw verslag van de vergadering.
Rinus Smits: Ik wil nogmaals herhalen dat alle stukken op orde zijn en dat
deze voor iedereen ter inzage zijn. We hebben absoluut niets te verbergen.
Mario Vermulst: Ik hoor hier voortdurend beschuldigingen geuit worden aan het
huidige bestuur voor een periode toen zij niet in functie waren. Er wordt
geïmpliceerd dat er fraude is gepleegd. Kunt u dat eens uitleggen mevrouw
Peeters?
Miep Peeters. Ik heb het woord fraude niet gebruikt. Ik heb maanden gevraagd om
stukken boven water te krijgen en de vorige secretaris net zo, maar er zijn nooit
stukken boven water gekomen. Bovendien waarom zitten man en vrouw in het
dagelijks bestuur als secretaris en penningmeester en daarnaast de buren. Het
nieuwe bestuur heult nog met het oude bestuur want die zijn nog steeds lid van de
dorpsraad. Er is een grote groep in Maria Hoop die deze dorpsraad ook niet steunt
maar die hebben niet eens de moeite genomen om vanavond hier langs te komen.
Zo hebben jullie Maria Hoop verziekt.
Cindy Geelen: Ik vind dat het bestuur op non-actief moet worden gezet tot
uitgezocht wat er aan de hand is. Hanneke Vlaar: Wat is dan aan de hand?
Cindy Geelen, de financiële stukken vanaf 2005 zijn niet in orde! Franka Peulen:
De financiële stukken van 2005 t/m 2010 liggen ook bij de gemeente (en
hier ter inzage, net als de stukken van 2011 t/m 2014). Daarnaast geeft
Franka Peulen een overzicht van de saldo’s van de rekeningen van deze
jaren. Er is nooit een cash kasboek geweest en alles is via de bank gegaan
dus alles is te controleren.
Rinus Smits: Ik stel voor dat John Geelen als hij de boeken van de
afgelopen jaren heeft gecontroleerd dat hij hiervan ook een verslagje
maakt voor publicatie in de dorpskrant. Kun jij je daar in vinden John?
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John Geelen: Ik denk dat ik het niet in een half uurtje red om alles te controleren /
in te zien dus wil ik graag een afspraak maken met de penningmeester om alles te
controleren. Franka Peulen is akkoord.
Miranda Heller: Ik vraag me af wat hier nu gebeurt vanavond. Ik zit hier een beetje
naar aanleiding van de brief van mevrouw Peeters Aan de hand van de brief ga je
je toch vragen stellen. Jullie zitten hier vrijwillig. Jullie zitten hier vrijwillig omdat
jullie hart hebben voor het dorp en dan gaat zo’n brief rond en reageren jullie
nauwelijks op de brief. Er worden hier allerlei beschuldigingen naar jullie geuit en
jullie reageren niet of nauwelijks en worden niet boos. Marja van Mourik: We zijn





niet allemaal hetzelfde, het raakt ons zeker wel maar we hebben als
dorpsraad besloten de feiten voor zich te laten spreken en niet mee te
doen aan een welles nietes discussie. Ik zit met mijn hart in al deze
activiteiten en ik kan wel zeggen dat dit niet kunnen veranderen aan de
heel situatie, maar ik zal niet in woede uitbarsten. Het is gewoon jammer
dat je bezig bent iets op te bouwen en dat mensen het dan weer omver
schoppen, maar niet om de juiste redenen. Ik heb de afgelopen maanden
bij allerlei activiteiten heel veel tegenwerking gekregen door Miep en
Winand en daar ben ik kapot van geweest. Ik zie alleen maar mensen
zitten die stokken zoeken om mee te slaan, terwijl die er niet zijn.
Franka Peulen: We zijn zeker terneergeslagen door alles maar hebben als
groep besloten ons volledig te blijven inzetten zodat de activiteiten
gewoon doorgang konden vinden.
Mario Vermulst: Volgens mij is wettelijk vastgelegd dat er van vergaderingen
verslagen worden gemaakt door de secretaris en volgens mij zitten de toenmalige
secretarissen (John Geelen en Miep Peeters) tegenover me. Daarnaast is het
bestuur verantwoordelijk voor het uitschrijven van een algemene vergadering dus
zijn de toenmalige secretarissen net zo verantwoordelijk voor het feit dat er niet
eerder een algemene vergadering is geweest. John Geelen: Dat is de
verantwoordelijkheid van de voorzitter. De secretaris stuurt alleen maar de
uitnodiging.

7. Input uit het dorp: Rinus Smits vraagt of er nog input uit het dorp is voor activiteiten:

Welmoed Algra: Ik zou het leuk vinden als er bijvoorbeeld met Koningsdag iets
georganiseerd zou worden. Zou de dorpsraad hier iets in kunnen betekenen?
Franka Peulen: Ik wil hier graag op reageren vanuit mijn functie bij
Scouting Jeanne d’Arc in Maria Hoop. De scouting is hier al mee bezig en er
zal wellicht contact gezocht worden met de dorpsraad om hierbij te
ondersteunen.
8. Rondvraag:

Leo Annyas: Ik heb geen vraag maar een opmerking. We hebben het ontstaan en
de groei van de dorpskrant gezien en hebben daar veel respect voor. Als je kijkt
naar de terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar en wat er op de planning
staat voor het komend jaar zie ik alleen maar ontwikkelingen die het dorp ten
goede komen en heb ik daar diep respect voor en vind ik het knap wat jullie tot
stand hebben gebracht. Daarnaast wil ik de voorzitter graag complimenteren voor
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de waardige manier waarop hij vanavond de vergadering heeft geleid. (Applaus
vanuit de zaal.)
Anette van Lümich. Ik kan me hier alleen maar bij aansluiten en denk dat we de
dorpsraad het vertrouwen moeten geven en niet moeten kissebissen over zaken die
in het verleden wellicht niet helemaal goed zijn gegaan. Ik heb ook nu geen gekke
dingen gezien in de financiële administratie, het banksaldo is een fluctuerend iets
en heb je gewoon nodig om activiteiten te kunnen doen. Ik denk dan ook niet dat
mensen daarover moeten kissebissen. Ik wil jullie het vertrouwen blijven schenken
en zeggen ga zo door.

9. Sluiting: De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om
22:20 uur.

10. Ingekomen punten reactieformulieren:




Nuuts Veur Uch: Een jeugd redactie binnen het blaadje samen met school en
jeugdverenigingen die stukjes in het Nuuts plaatsen om zo de jeugd er meer bij te
betrekken.
Activiteiten: In het algemeen de jeugd er meer bij betrekken in samenwerking met de
school

Notulen algemene vergadering Dorpsraad Maria Hoop 12-10-2015, pagina- 10 -

