
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING VOOR HET SINDERENS BELANG 
26-2-2019  
 
1) OPENING 
De voorzitter, Wilma Mossink, opent de vergadering met een welkom aan ons allen. Het bestuur 
wordt voorgesteld.  
 
2) MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
Er is een mail van Chris Lieferink met een afmelding voor de vergadering en om nogmaals aandacht 
te vragen voor het verkeer op de Sinderenseweg binnen de kom.. De snelheid is te hoog en er komen 
nog steeds veel vrachtwagens door Sinderen. Hij stelt voor om een drempel te plaatsen. Het bestuur 
deelt mee dat de gemeente heeft toegezegd dat er binnenkort matrixborden geplaatst en 
vrachtwagentellingen gehouden worden. 
 
3) NOTULEN ALV 27-2-2018 
De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd en ondertekend door 
voorzitter Wilma Mossink en secretaris Marjon Groot Nibbelink. 
Opmerking later in de vergadering over het fietspad richting Varsseveld. Er is subsidie van de 
provincie gekomen en dit voorjaar wordt het fietspad grootscheeps gerenoveerd. Aanwonenden 
krijgen hier allemaal bericht van en kunnen verbeterpunten inbrengen. Het zal wel voor enige 
overlast zorgen, maar het is geweldig nieuws.  
 
4) JAARVERSLAG 2018 
Het jaarverslag is met de agenda, notulen en jaarplan verstuurd en wordt daarom niet voorgelezen. 
De secretaris belicht kort enige punten uit het jaarverslag. 
Reconstructie kern: Er is veel overleg met de gemeente geweest over de beplanting. 
Geslotenverklaring kern ligt door bezwaarschrift van aanwonende van de Harterinkdijk nog even stil. 
Bouwkavels Kromkamp: Er zijn enkele serieus geïnteresseerden, maar graag hier mensen nog op 
attenderen. 
Omgevingsvisie: We liften grotendeels mee op de activiteiten van de Plattelandsraad samen met 
onze eigen input.  
Activiteiten statushouders liggen door tijdgebrek de laatste maanden stil. 
Peuteropvang lijkt niet te lukken, want we komen 2 peuters tekort. We houden een lijntje met 
Humanitas voor een peuteractiviteit. 
Sinderens Belang heeft 225 leden. De leden van de werkgroepen worden genoemd en bedankt voor 
hun inzet het afgelopen jaar. 
 
5) FINANCIEEL VERSLAG 2018 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag. 
 
6) VERSLAG KASCOMMISSIELEDEN 
Lindy Klompenhouwer en Dianne Vriezen hebben de kas gecontroleerd. Lindy doet hier verslag van 
en zegt: ”Het zag er keurig uit, ga zo door”. Het bestuur is decharge verleend. De penningmeester 
bedankt de leden van de kascommissie voor hun inbreng. 
 
7) BENOEMING NIEUW LID KASCOMMISSIE 
Loes Daniels wil de taak van Dianne Vriezen overnemen. Waarvoor dank.  
 
9) BESTUURSVERKIEZING 
Alda Neevel en Johan Klein Wolterink stellen zich voor en worden onder applaus benoemd. Het 
streven is een 9 koppig bestuur. Het bestuur heeft het afgelopen jaar afscheid genomen van 
Monique Heuverling en Harrie Ligtvoet. Als dank voor hun werk hebben ze een attentie gehad. 



 
10) JAARPLAN 2019 
De voorzitter loopt het jaarplan stapsgewijs door met enkele opmerkingen. 
Samen koken, samen eten willen we breder trekken, dus niet alleen voor de statushouders.  Mensen 
die belangstelling hebben, kunnen zich melden. 
De werkgroep Groen op Sinderen heeft 2 acties op stapel staan t.w. bomenlanen aanplant (waar ze 
verdwenen zijn) en het inleveren van oude bestrijdingsmiddelen/Roundup. 
Plan Kromkamp: er zijn 2 informatieavonden geweest en het bestuur zet nog een enquête uit. De 
contingenten vervallen na 7 december 2019, maar de kavels houden voorlopig een 
woonbestemming. Er komt meer ruimte vanuit Provincie en Rijk, maar dit is nog niet definitief. Bouw 
van levensloopbestendige woningen en starterswoningen zal waarschijnlijk in de toekomst geen 
probleem zijn. 
De nieuwjaarsborrel zal volgend jaar een vervolg krijgen in samenwerking met andere verenigingen. 
De tips die we hebben gekregen nemen we mee. 
Op 16 maart 2019 is de opschoondag in samenwerking met Vrouwen van Nu. Er komt nog bericht 
van. Vooral meedoen, want het is heel gezellig en we krijgen heerlijke erwtensoep. 
Er komt binnenkort een startdatum van het Buurtcafé. Dit zal een ongedwongen avond worden waar 
men gezellig kan kletsen, kaarten of darten. 
In mei  is er een infoavond over het Project Langer Veilig Thuis. 
Hans Grimbergen is onze webmaster. We zoeken nog steeds iemand die hulp en ondersteuning wil 
bieden bij communicatie & PR. 
 
11) RONDVRAAG 
Berd Westerveld: Het is voor ouderen toch gezelliger en veiliger om samen in een soort 
bejaardenhuis (10 personen) te vertoeven, dan met een computer te moeten spreken.  Zijn er geen 
geïnteresseerden voor dit plan?  
 
12) SLUITING 
De voorzitter sluit om 20.30 uur het officiële gedeelte. Na de pauze krijgen we uitleg over “plat 
praoten en schrieven”. We worden in groepjes verdeeld, gaan een quiz houden en luisteren naar 
Teun Baten, Jeroen te Lindert en Ard Westerveld die leuke stukjes in het dialect voorlezen 
Annie van de Küper en Berd van d’n Ummedrift hebben dit georganiseerd, samen met een paar 
bestuursleden. 
We hebben een leuke, interessante avond gehad waar zelfs de beste “plat praoters” heel veel moeite 
hebben met het “plat schrieven”. 


