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AGENDA JAARVERGADERING 2020 || VERENIGING DORPSBELANGEN NOORD-SLEEN
23 maart 2020 || aanvang: 20.00 uur || café-restaurant Wielens te Noord-Sleen

1. Opening

2. Vaststellen definitieve agenda:

3. Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering 26 maart 2019

4. Jaarverslag secretaris
Bestuursvergaderingen, bijeenkomsten, website, dorpsvisie, wijken en dorpenronde, stimuleringsfonds, dorpsbudget

5. Financiën:
Jaarverslag penningmeester
Winst-en-verliesrekening 2019
Begroting 2020
Verslag van de kascommissie: Jan van Holst en Anja Mulder. Reserve Harma Weggemans.

6. Bestuursverkiezing:
Wij zijn altijd op zoek naar extra versterking. Dit kan ook zijn ter ondersteuning op onderwerpen. Zo gaan wij komend
jaar aan de slag met het herschrijven van de Dorpsvisie en de Dorpsagenda. Wilt u ons bestuur komen versterken?
Mail dan ons secretariaat of laat het een bestuurslid weten! Wij vergaderen ca. 7 keer per jaar en bezoeken diverse
bijeenkomsten. Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur
aanmelden.
Nieuwe kandidaten: Popke Graansma, Annet Verdonk
Aftredend en niet herkiesbaar: Eddie ter Braack
Aftredend en herkiesbaar: Marion Meijer, Jannie Janszen

7. Dorpsbudget + (indien nodig) stemming (Albert Wieken)

8. Verslag activiteitencommissie DANS:
Terugblik 2019 en (deels) vooruitblik 2020 (toelichting door Klaas Lubbers of plv.)

9. Bosbad Noord-Sleen: informatie m.b.t. seizoen 2019, vooruitblik naar 2020 + verdere relevante informatie
(toelichting door Jan Roelof Kunstman)

10. Website noordsleen.nl
(toelichting door Jolanda de Vries of plv.)

11. Historische Commissie
(toelichting door Jan Kamping of plv.)

12. AED-commissie
(toelichting door Geert Kiers of plv.)

13. Dorpse Zaken:
Terugblik 2019 en actuele zaken:
1: N34 + N376
2: Stimuleringsfonds (Marion Meijer)
3: Ecologisch Bermbeheer (Gerwin Schuttenbeld)

14. Volksfeest Noord-Sleen
(Vooruitblik door Harm Hof)

15. Dorpenoverleg met gemeente + ’t Haantje-Kibbelveen datum nog niet bekend.
Locatie Dorpshuis ‘t Haantje.
inbreng aandachtspunten door de leden

16. W.v.t.t.k.

17. Rondvraag

18. Sluiting vergadering
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1. Opening

Een bijzonder jaar. De Algemene Ledenvergadring (ALV) van Dorpsbelangen Noord-Sleen was oorspronkelijk
gepland op 23 maart 2020, maar kon helaas niet doorgaan. Daarom hebben wij besloten tot deze digitale versie
van de ALV. We hebben alle sprekers gevraagd hun bijdrage kort op papier te zetten. In plaats van een
vergadering met daarna een verslag ontvangt u dit jaar alleen een verslag.

In dit verslag zitten een aantal beslispunten. Namelijk het vaststellen van de conceptnotulen van de Algemene
Ledenvergadering van 26 maart 2019 onder punt 3, het jaarverslag van de penningmeester en de controle door de
kascommissie onder punt 5 en de bestuursverkiezing onder punt 6. Met deze papieren ALV willen we deze punten
graag vaststellen. Zie hiervoor punt 3, 5 en 6 van dit verslag.

Wij hopen dat de ALV van 2021 op gebruikelijke wijze kan plaatsvinden. Voor nu veel leesplezier.

3. Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering 28 maart 2019

De conceptnotulen van de ALV van 28 maart 2019 zijn te vinden in de Anzegger van maart 2020. Als u deze niet
meer in de papierbak heeft liggen, dan is deze digitaal te vinden op www.noord-sleen.nl. Met deze papieren versie
van de Algemene Ledenvergadering van 2020, willen wij u vragen om opmerkingen op het verslag van 28 maart
2019 voor 1 november 2020 te mailen naar dorpsbelangen.noord-sleen@outlook.com. Mochten er geen
opmerkingen op het verslag binnenkomen, dan wordt deze vastgesteld in de Bestuursvergadering van
Dorpsbelangen in november 2020. Vragen naar aanleiding van het verslag kunt u ook mailen. Deze worden ook per
mail beantwoord en besproken op de ALV van 2021.

4. Jaarverslag secretaris
Vorig jaar hadden we als bestuur van Dorpsbelangen 7 reguliere bestuursvergaderingen, in maart de (zeer) druk
bezochte en levendige ALV en in juli de wijk- en dorpenronde waar we in overleg gingen met o.a. burgemeester en
wethouder. Ook een jaar met een deels nieuw bestuur (Gerwin & Gerard), een nieuwe voorzitter (Marion) en 2
potentiële nieuwe leden (Annet & Popke) waarover bij het onderwerp bestuursverkiezing meer. We hebben
afscheid genomen van Eddy ter Braack als lid van het bestuur.

Een jaar waarin weer veel gebeurd is, een paar highlights:
-We hebben een mooi dorpslogo gekregen, onze site is gemoderniseerd en ook de Anzegger heeft een modern
en mooi uiterlijk gekregen.

-Op de ALV is met veel enthousiasme gestemd over het dorpsbudget en we hebben heel veel voorstellen financieel
kunnen ondersteunen. Onze Penningmeester komt daar nog nader op terug.

-Extra geld hebben we gekregen om de vloer van de Pannakooi te vervangen door kunstgras waardoor het spelen
in de kooi voor de kinderen minder blauwe plekken e.d. zal opleveren.

-Ook vorig jaar zijn alle nieuwe bewoners bezocht en is een ‘Boespakketje’ uitgereikt.

-Het ecologisch bermbeheer heeft vorig jaar zijn intrede gedaan. Diverse vrijwilligers houden nu de bloemenstand
bij om zo de effecten te monitoren. Ook is via de natuurwerkdag weer het nodige aan bollen, bloemenzaad e.d. in
ons dorp gepoot en gezaaid. Tevens zijn vele vogelnestkastjes opgehangen. Hopelijk draagt dit bij om de
eikenprocessierups wat meer in toom te houden.

-De Molen is inmiddels overgedragen aan Stichting Het Drentse Landschap. We hopen op een goede
samenwerking om zo de molen te betrekken bij bijzondere gelegenheden in ons dorp.



5. Financiën
Hierbij op deze ongebruikelijke wijze een samenvatting van het financiële jaar 2019-2020.

� Jaarverslag
� “Geoormerkt” geld
� Begroting 2020-2021
� Verdeling dorpsbudget 2019
• Verslag van de kascommissie

Jaarverslag
We hadden aan het eind van het boekjaar ruim 9000 euro meer op de bank dan bij het begin van het boekjaar. Dit
komt voornamelijk door de bijdrage uit het stimuleringsfonds voor de kunstgras mat in de pannakooi bij school
waarvoor we wel al het geld hadden gekregen van de gemeente, maar nog niet uitgegeven.

Een groot deel van ons banksaldo is gereserveerd voor diverse projecten voortvloeiend uit het dorpsbudget en het
stimuleringsfonds (zie hieronder). Buiten deze reserveringen om is het saldo vorig jaar met ruim 1100 euro gestegen,
grotendeels gerealiseerd doordat we jaarlijks terugkerende zaken zoals website, AED, Anzegger, archief historische
commissie, etc. ook vanuit het dorpsbudget hebben betaald.

Naast de bijdragen van de gemeente en contributie (85% van onze inwoners heeft contributie betaald) hebben we
vorig jaar ook 600 euro gekregen van de Schutters voor onderhoud AED en training vrijwilligers.

Aan de uitgavenkant valt naast dorpsbudget en stimuleringsfonds alleen de post vergaderkosten op, onder andere
veroorzaakt door de enorme opkomst bij de jaarvergadering in 2019. Overig posten komen vrijwel overeen met de
begrotingsbedragen.

Geoormerkt geld
We kennen een drietal “potjes” die we voor specifieke doelen hebben gereserveerd.

1. Dorpsbudget en stimuleringsfonds (zie hieronder). Gestegen met ruim 7.000 euro.
2. AED onderhoud en training vrijwilligers. Voorziening 600 euro groter door bijdrage van de schutters.
3. Speeltoestellen (In het verleden een jaarlijkse bijdrage voor onderhoud en vervanging speeltoestellen bij

school). Al een aantal jaren geen wijzigingen.

Begroting 2020-2021
We hebben twee begrotingen gemaakt. Eén met bijdragen van de gemeente uit wijk- en dorpsbudget en
stimuleringsfonds en één zonder.

In de eerste versie gaan we ervan uit dat de gereserveerde bedragen voor dorpsbudgetten etc. in dit jaar worden
gebruikt. We verwachten dat we bijna 13.000 euro meer uitgeven dan dat er binnenkomt.

In de tweede versie zonder dorpsbudget en stimuleringsfonds geven we 1.500 euro meer uit dan dat er binnenkomt.
1.000 euro hiervan is gereserveerd voor een nieuw speeltoestel bij school en wordt betaald uit het potje
“speeltoestellen”. De rest van het tekort (ca 500 euro) komt voort uit de normale inkomsten en uitgaven. Als de
gemeente Coevorden op enig moment stopt met het wijk- en dorpsbudget zullen we dit tekort jaarlijks hebben.

Uit de bijdrage van het stimuleringsfonds wat we in 2018 hebben ontvangen voor het ontwikkelen van het dorpslogo,
verzorgen van borden met toeristische informatie etc. hebben we 2400 euro besteed o.a. aan dorpsvlaggen en de
nieuwe huisstijl Anzegger. Uit dit fonds was aan het eind van het jaar nog 3500 euro over.

Het stimuleringsfonds 2019 is gereserveerd voor de vloer van de pannakooi bij school (kunstgras).
Van deze 9900 euro is in dit boekjaar nog niets uitgegeven.
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Het dorpsbudget 2019 (20 euro per inwoner) is volledig besteed (zie hieronder), op basis van de stemming tijdens
de algemene ledenvergadering in maart 2019. In dit boekjaar hebben we ook het budget voor 2020 ontvangen.

Verdeling dorpsbudget 2019
� Overleg met vertegenwoordigers verenigingen, commissies en buurten
� AED training en onderhoud
� Projecten bosbad
� Speeltoestellen Volmachten/Kampakkers
� Nestkastjes (gemaakt op school) ter bestrijding eikenprocessierups
� Bloembollen en planten op diverse plaatsen in de openbare ruimte in het dorp
� Verlichting Molen Alberdina
� Attributen (o.a. kleding) voor het volksfeest
� Activiteiten DANS, waaronder activiteiten voor de jeugd
� Huur archiefruimte voor historische commissie
� Telmachine voor de schietvereniging
� Onderhoud website
� Vrouwen van Nu dagje uit alleenstaande ouderen
� Welkomstpakketjes voor nieuwe bewoners
� Beach handbalveld handbalvereniging Exito
� Anzegger
� Ondersteuning bridgeclub
� Huur geluidsinstallatie toneelvereniging Noord-Sleen

De standaard uitgaven mbt historische commisie, website, aed, dans, verlichting molen etc zulllen volgens

afsrpaak ook uit het budget worden betaald. Voor meer details of vragen kunnen jullie altijd contact opnemen met
de penningmeester Albert Wieken,. albert@wieken.com of 361250

Verslag van de kascommissie
Op 12 maart 2020 is de kascommissie bestaande uit Anja Mulder en Jan van Holst bij onze penningmeester Albert
Wieken thuis geweest om de boeken te controleren. De kascommissie heeft geconstateerd dat de boekhouding
klopt en wil hierbij voorstellen om decharge te verlenen. Indien leden niet akkoord gaan met de decharge, kan
schriftelijk gereageerd worden naar dorpsbelangen.noord-sleen@outlook.com
Een nieuwe eerste reserve voor de kascommissie kan zich melden albert@wieken.com.

6. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Eddie ter Braack.
Via deze weg wil het bestuur Eddie nog een keer hartelijk bedanken voor zijn inzet. Speciale dank voor je inzet voor
het glasvezel in Noor-Sleen Eddie! Ze zijn hard op weg naar Noord-Sleen en we hopen dat iedereen eind 2021
gebruik hiervan kan maken mede dankzij jouw inzet. We hebben Eddie namens het dorp het welbekende Boes-
pakket overhandigt en een bloemetje.

Aftredend en herkiesbaar: Jannie Janszen (tweede termijn)
Op de conceptagenda was aangegeven dat Marion Meijer eveneens aftredend en herkiesbaar is. Dit is echter niet
correct. Haar nieuwe (tweede) termijn van 3 jaar is in 2019 gestart.

Nieuwe kandidaten: Popke Graansma, Annet Verdonk en Martijn Kral
Afgelopen jaar hebben Popke en Annet al meegedraaid met het bestuur van Dorpsbelangen als niet officiële leden
om te kijken of het bestuur van Dorpsbelangen wat voor hun is. Beide hebben met veel enthousiasme
werkzaamheden opgepakt. Omdat er steeds meer input van de gemeente op allerlei onderwerpen wordt gevraagd,
is versterking van het bestuur ook zeer welkom. Wij stellen daarom voor om alle herkiesbare en nieuwe kandidaten
officieel toe te voegen aan het bestuur van Dorpsbelangen. Hiermee bestaat het bestuur uit:

Voorzitter: Marion Meijer
Secretaris: Popke Graansma
Penningmeester: Albert Wieken
Leden: Annet Verdonk, Jannie Janszen, Martijn Kral, Gerwin Schuttenbeld en Gerard Weitkamp

Indien u bezwaar heeft tegen het (her)benoemen van de (nieuwe) leden, dan kunt u dit per email kenbaar maken
aan het bestuur dorpsbelangen.noord-sleen@outlook.com
Wanneer meer dan 100 dorpsgenoten bezwaar hebben (20% van de volwassen inwoners) wordt het bezwaar
gegrond verklaard.
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7. Dorpsbudget 2020

In de Anzegger van maart 2020 is de volgende lijst ideeën en initiatieven gepubliceerd voor het dorpsbudget 2020:
� Cursus Drents voor nieuwe inwoners
� Dagje uit voor alleenstaande ouderen, georganiseerd door Vrouwen van Nu
� Geluidsinstallatie Hanbalvereniging Exito
� Headsets geluidsinstallatie toneelvereniging
� Klootschietballen en andere attributen voor algemeen gebruik in het dorp (bv buurt-bbq)
� Materiaal voor jaarlijks toernooi schietvereniging
� Materiaal bridgeclub
� Ondersteuning Volksfeest
� Planten en Bloembollen
� Shirtjes voor team dorpenvoetbal met dorpslogo
� Sportshirtjes Vlinderhof
� Statafels en biersets voor gebruik buurten
� Aankleding terras bosbad
� Kookgerei voor de Vlinderhof
� 2de zeecontainer voor opslag materiaal diverse verenigingen
� Verwarming AED
� Matrixbord voor snelheidsmeting
� Voorzieningen voor de groep die paasvuur en carbidschieten verzorgt

Aanvullend zijn er nog enkele ideeën binnengekomen. Dit betreft een bladblazer voor het schoolterrein en met name de
openbare speeltuin, aanvulling restant pannakooi, kosten speeltuin Volmachten, bijenhotel en waarschuwingsborden
Neospora (Boermarke).

Omdat de ingediende begrotingen binnen van alle ideeën binnen het beschikbare budget passen, zijn alle ideeën
gehonoreerd en is stemming niet nodig. Diegene die een idee/initiatief hebben ingediend zijn of worden geïnformeerd
door het bestuur van Dorpsbelangen voor uitvoeren van hun idee/initiatief.

Voor 2021 is er weer een nieuw dorpsbudget beschikbaar. Ideeën/initiatieven die aansluiten bij de lijn van de dorpsvisie
en invulling geven aan leefbaarheid van het dorp kunt u nu al indienen bij Dorpsbelangen. Dorpsbelangen.noord-
sleen@outlook.com

Dorpsbelangen Noord-Sleen



8. Verslag activiteitencommissie DANS
Hallo dorpsgenoten,

Hierbij even een terugblik over 2019 en een gedeelte van 2020 mbt de activiteiten die we als DANS hebben
georganiseerd.
Op 8 februari 2019 hebben we een muziekbingo gedaan. Deze was voornamelijk geregeld door onze jeugdafdeling.
Er waren 60 deelnemers. Kortom erg geslaagd.

Op 30 juni 2019 hebben we een ouderwetse oriënteringsrit georganiseerd. Deze was uitgezet door MAC Midden
Drenthe. Er hadden zich 16 teams opgegeven. Iedereen ging erg voortvarend van start. Doch het lezen van de
routebeschrijving werd door veel teams verschillend bekeken met als gevolg dat men elkaar vele malen tegenkwam.
Wie had nu gelijk? Dit leverde doldwaze praktijken op. Na alle aanwijzingen en vragen die we onderweg moesten
maken bleek dat Riekus en Jannie Weggemans dit het beste gedaan hadden. Na afloop had Wielens weer een
lekkere BBQ klaargezet waaraan ongeveer 75 personen hebben deelgenomen. Het was een leuke middag.

Op 9 november 2019 heeft DANS een spelletjesmiddag in het Aelderholt georganiseerd voor de kinderen die naar de
basisschool gaan. Net zoals in 2018 was dit in 2019 ook weer een succes.

Op 5 december 2019 hebben we net als voorgaande jaren sinterklaas meegeholpen om de cadeaus op tijd bij de
kinderen te krijgen door het leveren van hulppieten. Dit is elk jaar weer een leuke actie.

In december 2019 hebben we weer de Brink opgeleukt met de verlichte kerstman en zijn arrenslee.

Wij zouden in maart 2020 nog een spelletjesavond organiseren maar deze is door de coronacrisis niet doorgegaan.
Verder waren wij van plan om het volksfeest ondersteuning te bieden. Helaas was dit niet nodig.

We gaan in het najaar weer eens bekijken wat de mogelijkheden zijn om iets te organiseren. Als er suggesties zijn dan
horen we die graag.

Klaas Lubbers
Commissie DANS
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9. Bosbad Noord-Sleen
Als ik dit schrijf is het 31 juli 2020 en eindelijk een dag met een tropische temperatuur van 30°C. De eerste dag
dat wij dit seizoen uitverkocht zijn met 250 bezoekers. Ja, uitverkocht en dan maar 250 bezoekers, u leest het
goed. U begrijpt natuurlijk dat dit de gevolgen zijn van de maatregelen door de Corona. Zonder Corona zouden
wij op zo’n zomerse dag 800 bezoekers ontvangen.

Begin juni is het Bosbad geopend na intensief overleg met de zwembaden van Zweeloo en Zwinderen en de
Gemeente Coevorden. Er waren allerlei maatregelen nodig om open te mogen gaan zodat de richtlijnen
gewaarborgd konden worden. De belangrijkste maatregelen voor ons zijn dat wij de 1,5 meter afstand moeten
kunnen garanderen en dat bezoekers vooraf moeten reserveren.

In de afweging om wel of niet open te gaan zijn wij uit gegaan van het gezonde verstand van onze bezoekers
maar ook voor ons was het nieuw en afwachten hoe de maatregelen in de praktijk zouden uitpakken. Gelukkig
gaat het heel goed en hebben de bezoekers begrip voor de maatregelen en krijgen wij van alle kanten
complimenten en tips. Dank daarvoor!

Zoals veel andere bedrijven en instellingen in de recreatie is het ook voor het Bosbad financieel een lastig jaar.
Wij zullen rode cijfers gaan schrijven. De Gemeente Coevorden heeft toegezegd ons niet te laten zitten en wij
hebben goede hoop dat het tekort van dit jaar aangevuld wordt door de Gemeente. Toch zijn wij erg blij dat het Bosbad
is geopend het geeft veel positieve energie voor iedereen, de baantjeszwemmers, de recreanten, het personeel en de
vrijwilligers.

In het voorjaar zijn er 140 zonnepanelen geplaatst. De opbrengst van deze zonnepanelen is ongeveer gelijk aan
het elektraverbruik van het Bosbad. Daarnaast is het terras voorzien van twee grote parasols. Hierdoor kunnen
onze bezoekers nog meer genieten van het terras voor de kiosk. De investering voor deze parasols wordt
gedragen vanuit het projectenfonds van de Gemeente Coevorden en is aangevraagd door dorpsbelangen
’ t Haantje. Hartelijk dank daarvoor.

Hoe 2021 er uit gaat zien zal erg afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van een vaccin in ieder geval
zien wij ondanks de Corona een zonnige toekomst voor het Bosbad.

Jan Roelof Kunstman

10. Website noordsleen.nl
De redactie bestaat vanaf november 2019 uit 6 mensen die de mailbox beheren, evenementen bezoeken, foto’s maken,
berichten schrijven en ingezonden berichten plaatsen. De commissie is opgericht in 2011. In het
afgelopen jaar is de website door 88.772 bezoekers bezocht. Vanaf 2011 zijn er 448.772 bezoekers geweest en
748.293 hits.

Tijdens de ALV van 2018 is geopperd een huisstijl, dorpslogo en dorpsvlag voor Noord-Sleen te ontwikkelen, om
eenheid te creëren in dorpsuitingen zoals de website en eventueel informatieborden. Na het uitwerken van de
huisstijl en dorpslogo is de website vanaf november 2019 overgegaan naar de nieuwe opzet. In januari 2020
hebben de leden van de webcommissie Noord-Sleen een training gevolgd om de laatste wijzigingen in het
systeem goed onder de knie te krijgen. Momenteel wordt er nog steeds aan gewerkt om de website verder te
optimaliseren.

Jolanda de Vries
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11. Historische commissie

Afgelopen jaar hebben er enkele bestuur mutaties plaatsgevonden. Gea Hidding en Albert van het Oever hebben
bedankt ivm verhuizing uit Noord-Sleen, Fini Zwols en Harma Weggemans zijn toegetreden tot onze commissie. De
commissie bestaat nu uit: Jan Kamping(voorzitter), Geert Kiers, Fini Zwols, Harma Weggemans en Riekus
Weggemans.

Riekus heeft in maart 2019 een lezing verzorgd voor de historische vereniging in Exloo over de boermarken in
Drenthe en in het bijzonder die van Noord-Sleen.

We hebben een flink aantal films over de Jongveekeuring Noord-Sleen gekregen van Gerrit Hegen. Deze films en
videobanden zijn gedigitaliseerd.

Op de jubileumbijeenkomst van de fokstudieclub(50 jaar) is een compilatie van de totaal 40 uur film (ingekort tot
30 minuten) getoond. De originele exemplaren zijn overgedragen aan het Drents Archief in Assen.

Verder hebben we voor Geopark de Hondsrug een Toer de Boer uitgezet. Deze toer heeft als startpunt de Nabershof
in Emmen en geeft de mogelijkheid om bij de bedrijven van de families Weitkamp en Hilhorst op de Hullen
voorlichting te krijgen over de hedendaagse landbouw.

Er zijn een kleine 1000 dia´s van Hans van der Veen gedigitaliseerd door Hans Snelleman. Deze foto´s moeten nog
een beschrijving krijgen om aan te geven welke personen afgebeeld zijn.

Mochten er nog mensen zijn die smalfilms of videobanden hebben die we mogen digitaliseren dan graag een mailtje
naar r.weggemans@debrinkhoeve.nl. We kunnen dan overleggen wat onze mogelijkheden zijn. Ook blijven we
geïnteresseerd in oude foto´s of dia´s die we kunnen digitaliseren.

In verband met de Coronamaatregelen, hebben we na februari geen bijeenkomsten meer gehad van de historische
commissie.

12. AED-commissie

In Noord-Sleen zijn momenteel ca. 30 gediplomeerde vrijwilligers die als burgerhulpverlener in het oproepsysteem
van HartslagNu aangemeld staan. De AED hangt nog altijd aan de buitenzijde bij café/restaurant Wielens. Aly en
Geert controleren deze regelmatig en voorzien de AED van nieuwe electroden of batterijen indien nodig. Zo is de
AED altijd stand-by. De jaarlijkse herhalingstraining die we in Noord-Sleen organiseren was gepland in maart, maar
kon in verband met Corona niet doorgaan.
Wil je ook meehelpen om Noord-Sleen Hartveilig te houden, meld je dan aan als vrijwilliger! Als je via je werk een
reanimatietraining hebt gevolgd ben je ook van harte welkom.

Dit kun je doorgeven aan:

Aly Wieken

aly@wieken.com

of

Geert Kiers

famkiers@hotmail.com
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13. Dorpse Zaken

Stimuleringsfonds
Met het geld van het stimuleringsfonds is afgelopen jaar een Dorpsvlag ontworpen door dorpsgenoten. De eerste
vlag is eind 2019 uitgereikt aan het bestuur van Volksfeest Noord-Sleen en aan Erwin en Letty Wielens. De vlag
wappert iedere dag aan de vlaggenmast voor het restaurant. Ieder adres in Noord-Sleen ontvangt een klein
exemplaar van de vlag. Wij hopen dat deze in 2021 tijdens het Volksfeest aan vele vlaggenmasten en
vlaggenstokken hangt.

Naast de vlag zijn wij nog bezig met het maken van informatieborden over Noord-Sleen. Dit bord komt op vier
locaties te staan in het dorp.

We zijn begonnen met het vernieuwen van de Dorpsvisie. Daarover ontvangt u allemaal een folder met een enquête.
Wij hopen op een hoge respons!

In juni 2020 is de vloer van de Pannakooi vervangen door kunstgras. De kinderen op school zijn er blij mee. De
speeltuin achter de school is een openbare speeltuin. Buiten schooltijden kunt u vrij gebruik maken van de
pannakooi en de speeltuin. Onder schooltijd graag in overleg met de schooldirectie.

N34/N376
Voor nadere informatie over de N34 en de N376 verwijzen wij naar de website van de provincie Drenthe en de
nieuwsbrief over de N34 die de provincie Drenthe uitbrengt.

Ecologisch Bermbeheer
Indien u vragen heeft over ecologisch bermbeheer kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden van
Dorpsbelangen. Een nadere toelichting doen wij in de ALV van 2021. In september zal worden gestart met de
tweede maaironde van 2020.
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14. Volksfeest Noord-Sleen

In maart van dit jaar hebben wij onze donateurs moeten informeren over het besluit van het bestuur van
Stichting Volksfeest Noord-Sleen om het feest in 2020 niet door te laten gaan. Op dat moment was het houden
van evenementen nog toegestaan, maar de maatregelen rondom het tegengaan van de verspreiding van het
coronavirus werden steeds ingrijpender. Vandaar dat wij ons toen al genoodzaakt zagen deze moeilijke
beslissing te nemen. Natuurlijk ook vanwege onze verantwoordelijkheid om de veiligheid en gezondheid van
onze donateurs, betrokken partijen en de samenleving de hoogste prioriteit te geven.

Er werd in maart jl. al druk gebouwd aan de wagens voor de optocht, gezinspeeld op mogelijke playbackacts
en ook de repetities voor het dorpsspektakel waren al van start gegaan, kortom de voorbereidingen op een
fantastisch feestweekend waren al in volle gang. Gelukkig hebben onze donateurs begrip getoond voor onze
beslissing om het feest te annuleren en daar voelden wij ons zeker door gesteund. Onze hartelijke dank
hiervoor!

In de brief aan onze donateurs waarin de afgelasting werd vermeld, schreven we onder meer het volgende:

Het Volksfeest heeft dan wel niet in 2020 plaats gevonden, maar uitstel wordt in dit geval geen afstel!
Het Volksfeest wordt verplaatst naar 4, 5 en 6 juni 2021.

Wij hopen dat u deze data alvast heeft genoteerd in uw agenda, maar gezien de onzekerheid die het
coronavirus nog steeds met zich meebrengt, is dit, zoals u zult begrijpen, nog onder voorbehoud van de
actuele ontwikkelingen omtrent het coronavirus. Halverwege september 2020 komt het bestuur van het
Volksfeest weer bij elkaar om de plannen verder te bespreken. Uiteraard houden wij onze donateurs op de
hoogte zodra er meer nieuws is.

Hopelijk zien wij u op 4, 5 en 6 juni 2021 in goede gezondheid bij het Volksfeest in Noord-Sleen. Dat zou toch
fantastisch zijn!

Hartelijke groeten,

Bestuur Stichting Volksfeest Noord-Sleen,
Harm Hof, Wytze Kooistra, Anita Oosting, Marcel Komduur, Jannie Ruinemans,
Ronald Haan, Erwin Stremmelaar, Marlijn Wilting, Sandra Smits

15. Dorpenoverleg met gemeente + ’t Haantje-Kibbelveen
Dit overleg heeft niet plaatsgevonden, schuift door naar ALV 2021.

Overige punten die niet behandeld zijn in dit schriftelijke verslag schuiven door naar de ALV 2021. Voor
vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met het bestuur van Dorpsbelangen. Zie voor de contactadressen:
https://www.noord-sleen.nl/dorpsbelangen




