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Notulen Jaarvergadering 25 maart 2014 

 
Aanwezig  :ong. 20 leden (of de presentielijst even nakijken) 

Aanwezig bestuur :Monique Bos, Margreet vd Vegt, Rhandy Schreur (verslag), Alex Mooiweer, 

 Marco van Luinen 

Gasten  : Jan Stoffels, Yvonne van Spil en Anne Lok (raadslid D66) 

Locatie  :  “De wielewaal”. 
 

nr. Onderwerp 

1 Opening 

Monique Bos opent de vergadering en  heet allen welkom.  

2 Mededelingen en vaststellen definitieve agenda 

Welkom aan leden. 

3 Ontwikkeling scholen (toelichting door Jan Stoffels en Yvonne van Spil): 

De ontwikkeling van de scholen word uitgelegd door Jan Stoffels en Yvonne van Spil. De 2 

scholen in het dorp gaan na 1 augustus 2014 samen verder in het gebouw van de 

christelijke school. Er wordt op dit moment druk gekeken naar de sterke punten van beide 

scholen. , zoals bijv. welke lesmethode wordt er straks gebruikt.  Op 8 April 2014 is er 

een ouderavond en uitleg over de toekomst van de scholen. Op het moment doen de 

leerlingen al wat dingen samen zodat ze vast aan elkaar kunnen wennen.  Het opzetten van 

het samengaan van de twee scholen was een moeizaam project maar het is uiteindelijk 

toch gelukt. De dorpsschool gaat verder onder de stichting ‘Op Kop’ , omdat een 

zelfstandig stichting niet haalbaar is. Scheerwolde wordt de eerste dorpsschool van 

Steenwijkerland waarbij ook een nieuwe naam van de school hoort. Laten we blij zijn met 

deze positieve ontwikkeling en draag dit ook uit! 

4 Ontwikkeling revitalisering (toelichting Monique): 

Even kort was er een uitleg over hoe de revitalisering is verlopen tot nu toe en wat er de 

komende tijd staat te gebeuren. De nieuwbouw van woningen is van belang voor de 

toekomst van het dorp verder! Daarom is het ook belangrijk om de enquête die is rond 

gestuurd in te vullen en op te sturen. 

5 Ingekomen stukken: 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

6 Notulen jaarvergadering 28-3-2013: 

Deze worden door de aanwezige leden goedgekeurd. 

7 Jaarverslag 2013: 

Het jaarverslag word voorgelezen door Margreet vd Vegt en er worden geen vragen 

gesteld. 

 

 
 

Secretariaat: 

Margreet van der Vegt 

Tel: 06 13291852 

E Mail: plaatselijkbelangscheerwolde@gmail.com 
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8 Financieel Jaarverslag 2013: 

* Margreet vd Vegt geeft toelichting op het fin. jaarverslag (het verslag wordt  

in de vergadering uitgedeeld). 

* Reservering opnemen in 2014 voor de speeltoestellen. De toestellen worden in 2014  

betaald terwijl de ontvangsten in 2013 zijn binnengekomen.  

* Er zijn in 2013 weinig kopieerkosten gemaakt deze zijn betaald door Polder 75. 

 

9 

 

 

 

 

 

Verslagkascommissie: 

De kascommissie, Seije Oelius en Roelof Mulder, hebben de financiële stukken 

goedgekeurd. Ze worden bedankt voor hun inzet. Als kascommissie voor volgend jaar 

melden zich aan: Roelof Mulder en Antoon Bosma (aangemeld als reservelid in de 

jaarvergadering van 2013), reservelid Richard Gaal. 

 

De contributie  voor 2014 blijft € 15.  

10 Bestuursverkiezing: 

* Aftredend en niet herkiesbaar is Margreet vd Vegt. Ze wordt hartelijk bedankt voor 

haar enthousiaste inzet. 

* Nieuw meelopend bestuurslid is Leonie de Vos. 

* Het bestuur is nog op zoek naar nog nieuwe bestuursleden, met name voor de taken 

penningmeester en secretaris.  

* Ook is er deze avond een formulier rond gegaan voor eventueel nieuwe bestuursleden of 

in welke taken ben jij goed. 

11 Rondvraag: 

- Gebied voor enquête van de woningbouw vergroten en misschien extra  

formulieren om ergens neer te leggen + stukje in krant. En oud inwoners benaderen. 

- Doordat de ingang van de Wielewaal nu aan de Brinkzijde is worden er auto’s  

geparkeerd op de Brink, hoe komt dit er uit te zien na de revitalisering?  Er zijn  

genoeg parkeerplekken aan de Scheerwolderweg. 

- Waar komt de oud papier container te staan na de zomervakantie?  

- De paasbult mag doorgaan . Opbouw is op 19 april vanaf half 13.30 uur.  

- Komt er weer een Opruimdag van de scholen? Ja, is geweest op 3 april 2014. 
- Actie oud ijzer jaarlijks terug laten komen om extra geld in te zamelen. 

- Aanmaningen die begin 2013 zijn uitgegaan blijkt over het jaar 2012 te gaan en  

niet van  2013 zoals soms gedacht werd. 

- Het Wielewaalbestuur vraagt vrijwilligers voor aanbrengen van planten. 

- Laten we met zijn allen het dorp mooi houden!!! 
 

De vergadering wordt gesloten en een ieder wordt bedankt voor hun aanwezigheid. 

 

 

 

 

 


