
 

 

 

 
 
 
 

DORPSVERENIGING NIJEVEEN 
 

(Sinds 1 januari 1998) 
 

Jaarverslag 2021 
 

Algemene Ledenvergadering 
 

www.dorpsverenigingnijeveen.nl 
  

http://www.dorpsverenigingnijeveen.nl/


   

2 

 

 

 
Inhoud    
 
 

1. Voorwoord      blz 3 
 
2. Uitnodiging Algemene    blz 4 

Ledenvergadering 2022   
 
3. Notulen jaarvergadering 2021   blz 4 

    
4. Het bestuur     blz 8 

 
5. Klankbordgroep    blz 8 
 
6. Leden      blz 9 
 
7. Vergaderingen     blz 9 

 
8. Werkgroepen, activiteiten en projecten  blz 10 
 
9. Overige activiteiten    blz 12 

 
 
 
Het Financieel jaarverslag is op te vragen bij de penningmeester 
via mail penningmeester@dorpsverenigingnijeveen.nl  
of telefonisch op 06-13705751. 
 
 
 
 
 
 

mailto:penningmeester@dorpsverenigingnijeveen.nl


   

3 

 

 

 
 
 
1. Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Dorpsvereniging Nijeveen (hierna te 
noemen DVN). In dit jaar is DVN op diverse fronten minder actief geweest 
dan zij zou willen. Ook het jaar 2021 heeft wereldwijd grotendeels in het 
teken gestaan van Covid-19 en alle maatregelen die getroffen moesten 
worden om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te 
perken. 
 
Dit jaar zou in het teken staan van de tussentijdse evaluatie dorpsvisie 
2015-2025. We hadden aan het begin van het jaar een denklijn uitgezet 
voor een campagne om fysiek input op te halen uit het dorp. We hoopten 
dat we dit jaar alles langzaamaan weer op konden  starten. Wij merkten 
aan onszelf maar ook aan de verenigingen om ons heen dat het moeilijk is 
om activiteiten weer op te kunnen starten in een onzekere tijd.   
We hebben onze plannen bijgesteld en hebben dit najaar een enquête 
uitgezet. Wij willen juist nu niet stil blijven staan en zijn nieuwsgierig wat 
er leeft in het dorp. We zijn trots op een respons van bijna 300 ingevulde 
enquêtes.  
We kunnen nu alvast verklappen dat de inwoners van Nijeveen hun dorp 
het cijfer 8 geven! 
 
Een aantal geplande activiteiten hebben geen doorgang gekregen. 
Gelukkig hebben we dit jaar een aantal zaken wel bereikt en zijn we nog 
steeds zichtbaar als belangenbehartiger voor Nijeveen en zitten nog steeds 
vol nieuwe ambities voor de toekomst.  
In dit jaarverslag kunt u de hoofdzaken daarvan teruglezen.  
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2. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
 
Op 7 april 2022 is de Algemene Ledenvergadering van DVN gepland. 
 

Plaats: De Schalle te Nijeveen  

 

Agenda: 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Ingekomen stukken/mededelingen 
4. Notulen jaarvergadering 2021 
5. Jaarverslag 2021 + presentatie activiteiten 
6. Financiën 
7. Bestuursverkiezing      
8. Thema: verdieping op de dorpsvisie 2015 - 2025 
9. Rondvraag en sluiting 
 
 
 
3. notulen jaarvergadering 15 april 2021 
 
1.) Opening + vaststellen agenda 
Klaas Neutel opent de online ledenvergadering en heet iedereen van harte 
welkom. We staan kort stil bij dat het jaar 2020 wereldwijd in het teken 
heeft gestaan van de corona uitbraak en alle maatregelen die getroffen 
moesten worden om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk 
in te perken. In ons dorp is in 2020 een grote uitbraak gelukkig uitgebleven 
maar we hebben allemaal te maken gehad met de beperkingen die de 
maatregelen met zich meebrachten. 
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2.) Ingekomen stukken / mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3.) Terugblik activiteiten & projecten 2020 
Bij afwezigheid van Jennie neemt Klaas de presentatie door. 
In deze presentatie worden de volgende activiteiten/projecten benoemd: 

 project skatebaan: Wim de Kleuver complimenteert Dirk Kroes 
met zijn vasthoudendheid en doorzettingsvermogen om ondanks 
alle tegenslag door te zetten waardoor er nu een mooie skatebaan 
ligt die heel veel gebruikt wordt. 

 project Van der Woudepark 

 project AED 

 project tussentijdse evaluatie dorpsvisie: in 2020 zijn we 
halverwege de dorpsvisie 2015-2025; tijd voor een tussentijdse 
evaluatie. Binnen DVN waren veel ideeën om input vanuit het dorp 
op te halen maar ivm Covid-19 is dit helaas niet mogelijk geweest. 
Nu gaan we via een enquête die in De Molen en op de website van 
DVN gepubliceerd zal worden input vanuit het dorp ophalen. In 
samenwerking met BOKD gaat deze enquête digitaal verwerkt 
worden en kunnen we op basis hiervan de komende 5 jaar mee 
aan de slag. 

 
4.) Notulen jaarvergadering 2019 en jaarverslagen 2019/2020 
De geplande ALV van donderdag 16 april 2020 hebben we niet door 
kunnen laten gaan. We hebben ervoor gekozen om deze op 7 oktober 
2020 alsnog op aangepaste wijze door te laten gaan. Deze hebben we 
wederom moeten afzeggen wegens een tweede uitbraak van het 
coronavirus.  
We hebben alle activiteiten, al dan niet in aangepaste vorm, uitgevoerd in 
de lijn van de statuten van DVN. Het jaarverslag 2020 met als onderdeel 
een samenvatting van het financieel jaarverslag is geplaatst op onze 
website.  
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We laten ieder jaar in een PowerPointpresentatie zien aan welke 
werkgroepen, activiteiten, projecten en overige initiatieven DVN een 
bijdrage levert. Een aantal geplande activiteiten hebben namelijk geen 
doorgang gekregen. Gelukkig hebben we dit jaar een aantal zaken wel 
bereikt en hebben we kunnen presenteren.  
De jaarverslagen van 2019 en 2020 worden door de leden akkoord 
bevonden. 
 
5.) Financieel verslag 2020 
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. Afgelopen jaar hebben we weinig kosten gemaakt omdat veel 
activiteiten niet zijn doorgegaan.  
Er wordt een inhoudelijke toelichting gegeven over de kostenposten en 
opbrengsten.  
Er zijn geen vragen gesteld, alles is duidelijk.  
 
6.) Begroting (dorpsagenda) 2021 
De penningmeester Cor Koster geeft een toelichting op de begroting. Ook 
hier wordt benadrukt dat de gemeente deels een aantal activiteiten 
financieel ondersteunt, waardoor de DVN binnen de begroting kan blijven. 
De leden gaan akkoord met de begroting. 
 
7.) Verslag kascommissie + benoeming kascommissie 
Op 18 maart 2021 is de kascommissie online bijeengekomen. De 
kascommissie bestaat uit Wim de Kleuver en Christo Kok. Ze geven aan 
hoe zij online uitvoering hebben gegeven aan de kascontrole. Zij geven 
terug dat de DVN een overzichtelijke en transparante boekhouding heeft.  
Wim de Kleuver geeft namens Christo Kok en hemzelf aan dat alles prima 
op orde is en daarom stelt de kascommissie voor decharge te verlenen. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. 
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De kascommissie ziet er voor 2021 als volgt uit: 
1. Wim Kleuver 
2. Christo Kok 
3.  (reserve) 

Er meldt zich tijdens de vergadering niemand aan als reservelid van de 
kascommissie. Besloten wordt dat wij vanuit DVN actief een reservelid 
gaan zoeken. 
 
8.) Vaststellen contributie 2021 
Aangezien DVN een positief eigen vermogen heeft stelt de 
penningmeester voor de contributie wederom niet te verhogen, mede 
gezien het feit dat er nagenoeg geen activiteiten hebben kunnen 
plaatsvinden dit jaar. De leden gaan akkoord met het voorstel.  
De contributie blijft €5,- . 
 
9.) Bestuursverkiezing 
We staan eerst kort stil bij dat er vorig jaar geen bestuursverkiezingen zijn 
geweest aangezien er geen aftredende bestuursleden waren. Dirk Kroes, 
Jeanie Schrotenboer en Jennie Sterkenburgh zijn in 2020 hun 2e termijn 
ingegaan. 
Aftredend en niet meer verkiesbaar is Marijke van Ramshorst (2e 
secretaris). De coronatijd maakt het mogelijk om af te mogen wijken van 
de statuten. Het voorstel is om de termijnen van alle bestuursleden met 1 
jaar te verlengen. Dit aangezien het erg lastig is om in deze periode nieuwe 
bestuursleden te kunnen werven. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
10.) Rondvraag  
Christo Kok meldt dat er van de dorpsommetjes nog 2 routepalen bij hem 
liggen. Klaas gaat deze binnenkort bij hem ophalen. Op de vervolgvraag 
van Christo over de dorpsommetjes meldt Marijke van Ramshorst dat we 
met een wandelnetwerk bezig zijn en dat hier de dorpsommetjes deels in 
worden verwerkt. Of we daarnaast ook nog apart bewegwijzerde 
dorpsommetjes gaan onderhouden bekijken we nadat het wandelnetwerk 
gereed is. 
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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.  
 
 
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 2021 is de Klankbordgroep niet bijeen geweest.  
  

mailto:secretariaat@dorpsverenigingnijeveen.nl
http://www.dorpsverenigingnijeveen.nl/
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6. Leden 
 
Ledenaantal op 1 januari 2018:  627 
Ledenaantal op 1 januari 2019:  660 
Ledenaantal op 1 januari 2020:  641 
Ledenaantal op 1 januari 2021:  635 
Ledenaantal op 1 januari 2022:  639 
 
 
7. Vergaderingen 
 
Het algemeen bestuur heeft in 2021 zeven keer vergaderd: 20 januari,  
24 februari, 12 mei, 25 augustus, 29 september, 27 oktober en  
1 december. 
   
De Algemene Ledenvergadering heeft online plaatsgevonden op 15 april 
2021. 
 
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 wethouders ook 
deel uitmaken, is er één à twee keer per jaar een contact.  
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8. Werkgroepen, activiteiten en projecten 2021 
 
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 Recreatieplas 
 
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 2021 online 
plaatsgevonden op 24 maart, waarbij twee van de drie wethouders 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. 
 
 
Activiteiten: 
1. Schoonmaakactie ism NLDoet voor scholen en volwassenen 
Deze schoonmaakactie heeft op vrijdag 28 mei 2021 plaatsgevonden voor 
de scholen die in het centrum van het dorp aan de slag zijn geweest.  
Op zaterdag 29 mei 2021 is er door een aantal vrijwilligers een 
schoonmaakactie in het buitengebied geweest.  
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2. AED 
De herhalingscursussen waren ingepland. Helaas is er maar 1 cursus 
doorgegaan de andere 2 moesten verschoven worden i.v.m. corona 
maatregelen.  
  
3. Ledenwerfactie 
Wederom hebben we de jaarlijkse ledenwerfactie niet door laten gaan. In 
de coronatijd is het niet passend om bij de deuren langs te gaan.  
 
 
Projecten: 
Vanuit de DVN hebben we een aantal langlopende projecten die gelukkig 
wel doorgang hebben kunnen krijgen. De DVN vindt het belangrijk dat de 
leefbaarheid in het dorp wordt vergroot en de aanwezige voorzieningen in 
het dorp goed onderhouden en benut worden.  
 
1. Het Van der Woudepark  
De werkgroep heeft plannen uitgewerkt om de entree aan te gaan pakken, 
denkt na over een keuze voor het aanschaffen van beweegtoestellen 
vanuit de middelen RABO-coöperatieweken en treft voorbereidingen voor 
het creëren van een bijenoase. Naast het van der Woudepark zijn er meer 
geschikte plaatsen in het dorp voor een bijenoase maar dat vraagt wel iets 
aan onderhoud. Mogelijk komt hier een nieuwe werkgroep uit voort, 
hiervoor zal dan een oproep geplaatst worden in De Molen.  
 
2. Wandelnetwerk: 
Nijeveen wordt eindelijk aangesloten op het wandelnetwerk. Dit heeft 
helaas ook tot onrust geleid. Het wandelnetwerk moet iets positiefs zijn en 
blijven en daarom blijven zoeken naar goede keuzes/alternatieven. 
Er komen 3 bankjes langs de nieuwe wandelroute. 
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3. Pilot groenonderhoud met de gemeente 
De pilot is begin dit jaar afgerond en heeft niet tot een vervolg geleid. 
De voornaamste reden is dat Meppel een nieuwe insteek heeft voor het 
maaibeleid. Bermen mogen niet helemaal meer gemaaid worden, alleen 
eerste meter. Voor de ondernemer kan het niet uit om 1 meter maaien en 
af te voeren met het huidige materieel. 
 
4. Recreatieplas 
Met het komen vervallen van het project groenonderhoud is gekozen om 
een nieuw project op te gaan starten, de recreatieplas.  
In de eerste fase heeft de DVN er op gehamerd dat er onderzoek wordt 
gedaan door een deskundige naar de veiligheid rondom de plas. Uit het 
onderzoek is duidelijk geworden dat de plas goed toegankelijk is voor SEH.  
In het najaar is een start gemaakt met het installeren van een werkgroep 
en een eerste onderlinge verkenning gedaan.  
 
5. Projecten van Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen (ECDN) 
De Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen is sinds eind 2018 zelfstandig 
geworden. Zij zijn een onderdeel van de stuurgroep dorpsvisie 2015 – 2025 
waardoor de verbinding met de DVN behouden blijft.  
Voor verdere informatie over ECDN verwijzen we graag naar de 
site www.duurzaamnijeveen.nl. 
 
 
9. Overige activiteiten 
 
Input ophalen uit het dorp  
Dit jaar zou in het teken staan van de tussentijdse evaluatie dorpsvisie 
2015-2025. Samen willen we een mooi dorp zijn. Waar we met elkaar 
kunnen leven, wonen en werken. Nu en in de toekomst. Het dorpsgevoel is 
en juist in deze bijzondere tijd wordt leven op het platteland gewaardeerd. 
Het is belangrijk om te weten hoe de inwoners van Nijeveen dit ervaren en 
beleven. Wat is top in het dorp en wat kan beter in Nijeveen?  
 

http://www.duurzaamnijeveen.nl./
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We hebben aan het begin van het jaar een denklijn uitgezet voor een 
campagne om input op te halen uit het dorp. Daarmee zouden we starten 
op de ALV en zichtbaar aanwezig zijn tijdens onze geplande activiteiten. 
We hebben posters laten maken en hebben contact gelegd met een aantal 
verenigingen. Het positieve is dat er meer verbinding is gekomen met een 
aantal verenigingen. Helaas hebben we de fysieke activiteiten niet uit 
kunnen voeren en vroeg het opnieuw enige creativiteit om in de coronatijd 
toch input op te kunnen halen uit ons dorp.  
 

We zijn uitgekomen op het uitzetten van 
een dorpsenquête. We hebben aan de 
hand van de 8 thema’s een combinatie 
van open en gesloten vragen gesteld. 
We zijn trots op een respons van bijna 
300 ingevulde enquêtes.  
In 2022 zullen de uitkomsten met het 
dorp gedeeld worden.  

 
 
Nijeveen, maart 2022 
Het bestuur van de Dorpsvereniging Nijeveen 
www.dorpsverenigingnijeveen.nl 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.dorpsverenigingnijeveen.nl/
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Graag zien we u op de Algemene Ledenvergadering van DVN. 
 
Datum: donderdag 7 april 2022  
Locatie: Dorpshuis De Schalle te Nijeveen  
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. 
 
 
 
Na het officiële gedeelte hebben we het thema: 

 

‘verdieping op de dorpsvisie 2015 – 2025’ 
 
We nodigen u van harte uit om samen met ons te brainstormen over de 
uitkomsten van de enquête. 
 
De Dorpsvisie 2015 – 2025 en de uitslagen van de enquête zijn te 
downloaden via onze website www.dorpsverenigingnijeveen.nl 
 

 
 

http://www.dorpsverenigingnijeveen.nl/

