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1. Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Dorpsvereniging Nijeveen (hierna te 
noemen DVN).  
In dit jaar is DVN opnieuw op diverse fronten actief geweest. In dit 
jaarverslag kunt u de hoofdzaken daarvan teruglezen.  
 
Het meest noemenswaardig zijn de bestuurswisselingen van de voorzitter 
en de algemeen adjunct. Het is spannend als er in één jaar tijd de 
bestuurstermijn van 2 belangrijke personen afloopt. Wij danken nogmaals  
Christo Kok (voorzitter) en Wim de Kleuver (algemeen adjunct) voor hun 
inzet de afgelopen 8 jaar.  
Op 11 april 2019 zijn Klaas Neutel (voorzitter)  en Martin van Setten 
(algemeen adjunct) benoemd in hun functie. Als bestuur zijn wij hier blij 
mee; iedereen neemt altijd zijn eigen kwaliteiten en ideeën mee.  
Dit uit zich o.a. in de vragen als ‘waarom is er geen jeugdraad? Waar zijn 
de jong volwassenen’? De komende jaren willen we dit naast onze thema’s 
dorpsvisie 2015 – 2025 meenemen als speerpunten, hoe kunnen we iets 
gaan betekenen voor alle dorpsbewoners.  
 
Kortom, opnieuw een jaar waarin DVN zichtbaar was als 
belangenbehartiger voor Nijeveen en weer vol nieuwe ambities zit voor de 
toekomst.  
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2. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
 
Op 16 april 2020 is de Algemene Ledenvergadering van de 
Dorpsvereniging Nijeveen. 
Plaats: Dorpshuis De Schalle 
Tijd:     inloop vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Ingekomen stukken/mededelingen 
4. Verslag jaarvergadering 11 april 2019 
5. Jaarverslag 2019 + presentatie activiteiten 
6. Financiën 
7. Rondvraag en sluiting 
Pauze 
8. Thema: tussentijdse evaluatie dorpsvisie 2015 - 2025 
 

 
 

3. Verslag Ledenvergadering 11 april 2019 
 
1.) Opening + vaststellen agenda 
Christo Kok opent de ledenvergadering en heet iedereen van harte 
welkom. Een speciaal welkom voor Karst Spijkervet en Wendy Dolstra, zij 
zijn uitgenodigd als gastspreker van het Waterschap Drents Overijsselse 
Delta en zullen na de pauze het woord nemen. En een speciaal welkom 
voor Henk den Toom en Paul van Os die aanwezig zijn namens de 
gemeente.  
 
2.) Ingekomen stukken / mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. Er heeft zich niemand afgemeld.   
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3.) Notulen jaarvergadering 11 april 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Wel worden er van een aantal punten de huidige stand van zaken 
weergegeven.  
 
4.) Jaarverslag 2018 
We laten in een PowerPointpresentatie zien aan welke werkgroepen, 
activiteiten, projecten en overige initiatieven DVN een bijdrage levert.  
Het afgelopen jaar hebben we een nieuw logo gekregen en nu is ook onze 
nieuwe website in de lucht. Wij hebben een vast kopje in De Molen: 
‘Nieuws vanuit de Dorpsvereniging’. Hierin geven we met regelmaat de 
voortgang van onze activiteiten weer. 
Jaap Visser stelt nav de presentatie de vraag of DVN er voor kan zorgen dat 
er afvalbakken komen op het evenementterrein. Alles is nu mooi verhard 
maar de afvalbakken missen. 
We stellen voor om de komende periode te monitoren of er daadwerkelijk 
zwerfvuil komt. Zo nodig kunnen we de vraag stellen bij de gemeente.  
 
5.) Financieel verslag 2018 
De penningmeester Cor Koster geeft een toelichting op het financieel 
verslag. Hij begint met te zeggen dat DVN financieel al jaren in een goede 
positie verkeert, dit komt vooral door de goede samenwerking met de 
gemeente. Daarnaast hebben we een groot ledenaantal en een 
kostenbewust bestuur. Er wordt een inhoudelijke toelichting gegeven over 
de kostenposten en opbrengsten.  
Er zijn geen vragen gesteld, alles is duidelijk.  
 
6.) Begroting (dorpsagenda) 2019 
De penningmeester Cor Koster geeft een toelichting op de begroting. Ook 
hier wordt benadrukt dat de gemeente deels een aantal activiteiten 
financieel ondersteunt, waardoor DVN binnen de begroting kan blijven.  
De leden gaan akkoord met de begroting. 
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7.) Verslag kascommissie + benoeming kascommissie 
Op 26 februari 2019 is de kascommissie bij Cor Koster thuis geweest. De 
kascommissie bestaat uit Geert Prakken en Sijtze Faber. Ze geven aan dat  
DVN een overzichtelijke en transparante boekhouding heeft. De tips van 
vorig jaar zijn doorgevoerd. Sijtze Faber geeft namens Geert Prakken en 
hemzelf aan dat alles prima op orde is en daarom stelt de kascommissie 
voor decharge verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
De kascommissie ziet er voor 2020 als volgt uit: 

1. Sijtze Faber 
2. Roelie Zandwijk  
3. Wim de Kleuver (reserve) 

Wij bedanken Geert Prakken voor zijn rol in de kascommissie en zijn hem 
dankbaar dat hij dit een extra jaar op zich heeft willen nemen.  
 
8.) Vaststellen contributie 2019 
Aangezien DVN een positief eigen vermogen heeft stelt de 
penningmeester voor de contributie wederom niet te verhogen. De leden 
gaan akkoord met het voorstel. De contributie blijft €5,- . 
 
9.) Bestuursverkiezing 
Christo Kok (voorzitter) en Wim de Kleuver (algemeen adjunct) nemen 
afscheid als bestuurslid van DVN. Zij hebben allebei hun termijn van 8 jaar 
vol gemaakt.  Er is aandacht, waardering en dank voor hun betrokkenheid 
en inzet voor het bestuur.  
Er zijn twee nieuwe kandidaten: Klaas Neutel en Martin van Setten. Zij 
stellen zich kort voor. De vergadering benoemt hen tot lid van het bestuur 
van DVN. Zij worden welkom geheten.  
Klaas Neutel  wordt statutair benoemd als nieuwe voorzitter en Martin van 
Setten wordt statutair benoemd als lid tot het bestuur. Het bestuur mag 
zelf zijn algemeen adjunct zijn kiezen. Martin van Setten zal deze rol gaan 
vervullen. Hierna neemt Klaas Neutel het voorzitterschap van de 
vergadering over. 
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10.) Rondvraag en afsluiting van het officiële gedeelte  
Klaas Jan Bakker vraagt of de uitgestelde zwerfvuilactie ingehaald gaat 
worden. Er zal inderdaad een nieuwe datum gepland gaan worden.  
 
11.) Gastspreker: Waterschap Drents Overijsselse Delta 
Karst Spijkervet, lid dagelijks bestuur, en Wendy Dolstra, beleidsadviseur. 
Zij zijn werkzaam bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. 
Het thema wat zij behandelen is hoe speelt het Waterschap in op 
klimaatontwikkeling en wat doet het Waterschap in en voor Nijeveen. 
 
Klaas Neutel bedankt hierna de aanwezige leden en sluit de algemene 
ledenvergadering. 
 

4. Het bestuur 
 
Het bestuur van DVN bestaat uit 9 leden: 

Klaas Neutel   Voorzitter 

Jennie Sterkenburgh   Secretaris 

Cor Koster   Penningmeester 

Martin van Setten   Algemeen adjunct 

Marijke van Ramshorst   

Dirk Kroes  

Jeanie Schrotenboer  

Dirk Jan Tuut  

Annette Mencke  

 
Secretariaat: Lijsterstaat 32; tel. 0522-263839  
mail: secretariaat@dorpsverenigingnijeveen.nl 
website: www.dorpsverenigingnijeveen.nl 
Het bestuur vergadert in Dorpshuis De Schalle te Nijeveen.  
  

mailto:secretariaat@dorpsverenigingnijeveen.nl
mailto:secretariaat@dorpsverenigingnijeveen.nl
http://www.dorpsverenigingnijeveen.nl/
http://www.dorpsverenigingnijeveen.nl/
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5. Klankbordgroep 
 
In 2003 is de klankbordgroep opgericht. Deze groep is samengesteld uit 
inwoners van Nijeveen, met verschillende achtergronden, beroepen en 
leeftijden. Wanneer er belangen spelen die het hele dorp aangaan, kan 
deze groep geraadpleegd worden door het bestuur van DVN.  
In 2019 is de Klankbordgroep niet bijeen geweest.  
 
6. Leden 
 
Ledenaantal op 1 januari 2016:  601 
Ledenaantal op 1 januari 2017:  621 
Ledenaantal op 1 januari 2018:  627 
Ledenaantal op 1 januari 2019:  660 
Ledenaantal op 1 januari 2020:  641 
 
7. Vergaderingen 
 
Het algemeen bestuur heeft in 2019 zeven keer vergaderd: 16 januari,  
13 februari, 13 maart, 8 mei, 18 september, 23 oktober en 27 november.   
De Algemene Ledenvergadering was op 11 april 2019. 
 
Het bestuur organiseert verschillende activiteiten en ondersteunt diverse 
projecten. Hiervoor worden werkgroepen samengesteld, waarin de 
activiteiten voorbereid worden. De werkgroepen brengen verslag uit 
tijdens de bestuursvergaderingen. 
 
De voorzitter heeft in de regel twee keer per jaar een gesprek met de 
burgemeester en eens per zes weken met de wethouder om de lopende 
zaken door te spreken. Daar waar er behoefte is bij één van beide partijen 
kan er vaker een overleg geïnitieerd worden.  
In het kader van de stuurgroep Dorpsvisie, waarvan de wethouder ook 
deel uitmaakt, is er twee keer per jaar een contact. Er is op 2 december 
2019 een overleg geweest met STEM.  
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8. Werkgroepen, activiteiten en projecten 2019 
 
Werkgroepen Dorpsvisie Nijeveen 2015-2025 
De Dorpsvisie Nijeveen 2015-2025 is te lezen op de site van DVN. 
DVN heeft in 2015 het initiatief genomen om een Dorpsvisie te maken. 
Aanleiding was de constatering dat Nijeveen anno 2015 een fijn dorp is om 
te wonen, te werken en te recreëren, maar dat we dat 10 jaar later ook 
nog tenminste zo willen laten zijn.  
Eind 2015 is de Dorpsvisie vastgesteld en aangeboden aan burgemeester 
Westmaas. Er zijn 8 thema’s gedefinieerd, waarop werkgroepen actief zijn:   
 

1 Zorg 5 Veiligheid & Verkeer 
2 Leefbaarheid 6 Scholen, Jeugd & Bibliotheek 
3 Recreatie 7 Sport 
4 Energie & Duurzaamheid 8 Groenonderhoud 

 
In 2016 is een start gemaakt met de stuurgroep Dorpsvisie 2015 – 2025. 
Iedere werkgroep heeft een zgn. kartrekker en een contactpersoon vanuit 
het bestuur van DVN, die samen de stuurgroep Dorpsvisie vormen. De 
stuurgroep bespreekt één a twee keer per jaar de voortgang van de 
verschillende projecten. De stuurgroepvergadering heeft in 2019 
plaatsgevonden op 5 juni, waarbij de wethouder en de wijkregisseur 
aanwezig waren. De rode draad van de Dorpsvisie is van Nijeveen een 
duurzamer dorp maken. Samen met de inwoners van Nijeveen heeft DVN 
de afgelopen jaren veel zaken opgepakt. 
 
Dit jaar is er één nieuw project opgestart, de pilot groenonderhoud. Het is 
de bedoeling dat de ondernemers uit Nijeveen een deel van het 
groenonderhoud gaan uitvoeren. Wij bevinden ons op dit moment in de 
oriëntatiefase met de gemeente. 
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Activiteiten: 
1. Zwerfvuilactie voor de jeugd 
De zwerfvuilactie is een initiatief van DVN. In 2019 werd dit tweejaarlijkse 
evenement opnieuw georganiseerd op 15 maart 2019. De schoolkinderen 
van groep 7 + 8 hebben weer veel zwerfvuil opgehaald.   
 
2. Knijpkatroute 
De knijpkatroute is een initiatief van de activiteitencommissie van Schalle 
waar de samenwerking met DVN wordt opgezocht. In 2019 werd dit 
tweejaarlijkse evenement opnieuw georganiseerd op 26 oktober 2019. 
Deze activiteit was net zoals voorgaande jaren wederom een succes met 
circa 150 bezoekers.  
 
3. AED 
We blijven er trots op dat we ons dorp goed afgedekt hebben met 
voldoende AED kasten en goed geschoolde vrijwilligers. De dorpsbewoners 
ondersteunen dit ieder jaar weer als DVN op zoek gaat naar voldoende 
middelen om alles te kunnen bekostigen. Dit jaar mochten we meedoen 
aan de COOP statiegeldweken (€166,10)  en hebben ons ingeschreven voor 
de Rabo Coöperatieweken. DVN heeft een aanvraag gedaan voor 
elektronische codekasten zodat de vrijwilligers de kasten eenvoudig 
kunnen openen als zij een oproep krijgen. Dit is beloond met maar liefst 
473 stemmen en heeft dit maar liefst €2.645, 41 opgeleverd.  
 
Projecten: 
Vanuit DVN hebben we een aantal langlopende projecten waar we in 2019 
een doorbraak hebben kunnen teweeg brengen. Een aantal 
langgekoesterde dromen zijn uitgekomen. DVN vindt het belangrijk dat de 
leefbaarheid in het dorp wordt vergroot en de aanwezige voorzieningen in 
het dorp goed onderhouden en benut worden. Hierbij een aantal 
voorbeelden: 
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Er is een veilige wandelroute naar de recreatieplas gekomen. Talloze 
vrijwilligers hebben geholpen bij de aanplant van de beukenhaag. Het 
handhaven blijft nog een aandachtspunt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het Van der Woudepark zijn er een kabelbaan en stapstenen geplaatst 
als start van de upgrade van het park vanuit het ‘avontuurlijk spelen’ 
ontwerp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En is het eindelijk gelukt dat er voor de jeugd een skatebaan gaat komen.  
Deze zal in 2020 geplaatst gaan worden naast de pannakooi.  
 
Projecten van Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen (ECDN) 
Voor de Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen was 2019 het eerste 
volledige jaar van opereren. De coöperatie heeft diverse activiteiten 
ondernomen om haar doel, het energieneutraal maken van Nijeveen, te 
bereiken. Er waren activiteiten om de bewustwording te vergroten, zoals 
het uitvoeren van warmtescans. Actium heeft in goed overleg met 



   

12 

 

 

Duurzaam Nijeveen op 148 van haar huurwoningen in Nijeveen 
zonnepanelen gelegd. Op het dak van de Comm. Gaarlandtschool zijn 
panelen gelegd. Zij gaan nog in gesprek met de school over het 
ontwikkelen van een lespakket.  
Twee andere projecten konden helaas niet worden gerealiseerd: de 
postcoderoos op De Schalle en het project Zon op Groot Dak. 
Voornaamste belemmering lag in het niet kunnen terugleveren van de 
opgewekte energie aan het elektriciteitsnet. Netwerkbeheerder Enexis 
liet weten dat het net vol is. Aan het einde van het verslagjaar beraadde 
het bestuur van de coöperatie zich op deze nieuwe situatie. 
Voor verdere informatie over ECDN verwijzen we graag naar het 
jaarverslag en de site www.duurzaamnijeveen.nl. 
 
9. Overige activiteiten 
 
Algemene Ledenvergadering  
Op 11  april 2019 vond de Algemene Ledenvergadering plaats in De 
Schalle. 
Er zijn 41 leden aanwezig.  
 
Nijeveen, maart 2020 
Het bestuur van de Dorpsvereniging Nijeveen 
www.dorpsverenigingnijeveen.nl 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.duurzaamnijeveen.nl./
http://www.duurzaamnijeveen.nl./
http://www.dorpsverenigingnijeveen.nl/
http://www.dorpsverenigingnijeveen.nl/
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Wegens de uitbraak van het corona virus is de geplande 
ALV op 16 april 2020 niet doorgegaan.  
Op 20 mei 2020 is in de online bestuursvergadering DVN 
het besluit genomen om de ALV in een aangepaste vorm te 
laten plaatsvinden tijdens de bestuursvergadering van  
7 oktober a.s. 
Via De Molen zullen wij u hier tzt over informeren. 
 
Het financiële jaarverslag dat bij dit jaarverslag hoort is op 
te vragen via mail bij: 
penningmeester@dorpsverenigingnijeveen.nl  
 

mailto:penningmeester@dorpsverenigingnijeveen.nl
mailto:penningmeester@dorpsverenigingnijeveen.nl

