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Concept notulen Jaarlijkse algemene ledenvergadering d.d. 8 maart 2010  

 

Aanwezig : 34 leden en 1 gast (dhr. J. Bakker) 

Notulist : Rein Berger 

 

 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter 

Voorzitter Jan Hanskamp opent de vergadering.  

 

Aan de agenda zal worden toegevoegd punt 3a; enkele punten uit het verslag van de 

besluitvorming van de Landinrichtingscommissie door Gerrit Joustra. 
 

2. Notulen algemene ledenvergadering 9 maart 2009 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden hierbij goedgekeurd en vastgesteld.  

 

3. Jaarverslag 2009 

Enkele punten uit het jaarverslag worden besproken: 

 verslag Gerrit Joustra over vergadering Landinrichtingscommissie; 

 overleg met gemeente inzake parkeerplaats Nederland; 

 drie nieuwsbrieven uit 2009, waarover veel waardering wordt uitgesproken.  

 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 

3a Verslag Gerrit Joustra, Landinrichtingscommissie Noordwest Overijssel 

Gerrit Joustra bespreekt enkele punten uit de besluitvorming van de 

Landinrichtingscommissie: 

 bufferstrook 150 m. vanaf doorgaande weg – punt van aandacht is goed onderhoud; 

 vrijliggend fietspad Vlodderbrug – Tijssengracht over 6 km. 2010-2013; 

 Staatsbosbeheer is nauw betrokken bij de ontwikkeling; 

 Plm 70 ha. nieuwe rietcultuur; 

 waterberging – wandelpaden; 

 richting Roomsloot trilveenontwikkeling.  

 

Vervolgens roemt Gerrit Joustra de informatie op de website van P.N. Wetering, dit alles 

verzorgt door de redactiecommissie. Er volgt applaus. 
 

4. Notulen van de bestuursvergaderingen en ingekomen post 

De notulen en ingekomen post liggen ter inzage op de bestuurstafel.  

 

5. Financieel jaarverslag en verslag van de kascommissie 2009.  

Benoeming nieuwe kascommissie 

Penningmeester Henk Kale behandelt het financieel jaarverslag 2009.  

Er is een voordelig resultaat van € 482,41. Het eindkapitaal is € 7436,20. 

Henk noemt de lage rente. 
 

De kascommissie, bestaande uit H. van de Berg en K. ten Napel, keuren de financiële 

stukken goed. 

G. Joustra wordt benoemd als nieuw kascommissielid en vervangt daarmee K. ten Napel. 

 

http://www.pnweteringeo.nl/


6. Verzoek ROVA aan buurtverenigingen om deel te nemen aan zwerfafval-

opruimactie 

Van de ROVA ligt een verzoek inzake het opruimen van zwerfafval door de plaatselijke 

bevolking. Hiervoor is geen belangstelling.  

 

Onder de aanwezigen is geen belangstelling voor het beheren van de digitale nieuwsbrief 

van de gemeente. 
 

7. Rondvraag 

Henk Oord oppert het voorstel om het fietspad vanaf oude Nederlands Hervormd Lokaal 

richting Nederland  weer in ere te herstellen. 

 

Vervolgens oppert Jacko het voorstel om een kanovaarroute door Muggenbeet aan te 

leggen. 

 

Jan Pot geeft aan dat de aanlegplaats bij Muggenbeet is verwilderd. 

Er wordt geïnformeerd bij Natuurmonumenten. 

 

Op het punt waar het fietspad bij de weg komt, zal de rijsnelheid moeten worden 

aangepast. 
 

Natura 2000; het beheers- en inrichtingsplan zal waarschijnlijk opnieuw geschreven 

moeten worden. 
 

Roelof Muis ziet graag wat meer jongeren op de ledenvergadering. 

 

8. Voordracht door Jan Bakker, voorzitter Armvoogdij Scheerwolde, over ontstaan 

en geschiedenis van de armvoogdij 

Jan Bakker is in 1967 naar Scheerwolde verhuisd.  

 

Het ontstaan van de Armvoogdij van Scheerwolde is onbekend, maar is wellicht in ± 450 

ontstaan. 
 

De Armvoogdij is een vereniging van ± 20 leden die de inkomsten genereren uit pachten 

en uitstaande gelden ten behoeve van plaatselijke verenigingen. In 1931 werd er voor 50 

cent aan contributie betaald. In dit jaar was de naam van de Armvoogdij Scheerwolde 

‘Schoutambt Scheerwolde – Steenwijkerland – Steenwijk’. De IJsselacademie heeft 

hierover een boek gemaakt, genaamd ‘Bedeeld en welgedaan’.  

 

Het St. Antoniusbroederschap heeft/had veel bezittingen. De armvoogden van Nederland 

en Scheerwolde hadden ieder een aparte kas.  
 

De Armvoogdij is geen kerkelijke instelling. In 1774 werd de school in Nederland betaald 

door de Armvoogdij, in 1880 de school in Wetering en in 1881 de school in Nederland.  

 

In 1825 vond de grote dijkdoorbraak plaats. 

 

De inkomsten van de armvoogdij bestaan uit: 

Plm 20 Ha land; 

-effectenportefeuille; 

-rente inkomsten. 

 

Na een zeer innemend betoog door Jan Bakker, wordt hij bedankt door Jan Hanskamp en 

krijgt hij als blijk van waardering een fles jonge jenever overhandigd. 

 

9. Sluiting 

Jan Hanskamp sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. 

 

 

 


