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__________________________________________________________________________________ 

Concept - NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING NUT WETERING EO. 12 MAART 2018. 

 1.       OPENING  

 Voorzitter Tineke Ploer opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.  

 Er is een kleine wijziging:  de pauze is na punt 11, en bij punt 12 vervalt de presentatie:

 Historische foto’s Wetering. Door familie omstandigheden kon dhr Jan Bakker niet aanwezig 

 zijn. De avond wordt nu verder ingevuld door Philip Friskorn uit Oldemarkt met een 

 fotopresentatie. 

     Bij punt 10 wordt de presentatie zonnepanelen  niet door Ruurd Huisman gedaan maar door 
Broer Blaauwbroek uit Giethoorn. 

  
2.    NOTULEN ALV MAANDAG 13 MAART 2017  

Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vast gesteld. 
  
3.     JAARVERSLAG 2017 

 Het jaarverslag 2017 wordt voorgelezen door secretaris Henk Oord en goedgekeurd. 
  
4.    JAARVERSLAG 2017 VAN DE REDACTIE CIE 

Erica Zwanenburg geeft toelichting op het jaarverslag 2017 van de Redactiecommissie. 
Vanuit de vergadering komen geen opmerkingen. 

  
5.    FINANCIEEL  JAARVERSLAG 2017 

Het verslag wordt uitgedeeld en toegelicht . Uitleg wordt gevraagd over het contributiegeld: 
soms wordt de contributie achteraf betaald, in het nieuwe  jaar dus. Verder geen vragen over 
de financiën. Het bestuur heeft folders van het Waterschap rondgebracht ivm renovatie 
gemaal  Wetering Oost en West  en heeft daar  100,00 euro voor gekregen. 

  
6.    VERSLAG KASCOMMISSIE  

Roelof Muis heeft de kascontrole gedaan met Rijk Giebel.  Rene Baas zou in eerste instantie 
samen met Roelof de controle uitvoeren, maar hij was verhinderd, vandaar dat Rijk was 
gevraagd. Roelof geeft aan dat alles in orde is bevonden en het bestuur wordt decharge 
verleent. Roelof en Rijk worden bedankt. 

  
7.    BENOEMING NIEUW LID KASCOMMISSIE  

Roelof Muis is aftredend. Rijk Giebel en Rene Baas zullen de kas controle volgend jaar 
uitvoeren. 

  
8.    BESTUUR 

Pieterke Pot is aftredend en niet herkiesbaar. Pieterke wordt bedankt voor haar inzet de 
afgelopen vier jaar en krijgt een attentie. Er zijn geen namen binnen gekomen bij de 
secretaris van tegenkandidaten, daarom draagt het bestuur Annelies Mulder- Muis voor.  
Henk Oord is aftredend na een periode van vier jaar, maar stelt zich opnieuw beschikbaar.  
(Notulen van de bestuursvergaderingen liggen ter inzage op de bestuurstafel) 
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9.     NOG ENKELE MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR  

- Wat betreft het traject  glasvezel worden de volgende personen bedankt voor de extra inzet 
en wel ; Albert Schelhaas, Arjan van Vulpen, Jan Zwanenburg en Jacco  Gorte. Ze hebben 
allemaal een tas gekregen met inhoud, gesponsord door Weerribben Zuivel  uit Nederland. 
- Er is geld beschikbaar gekomen n.a.v. een subsidieaanvraag bij de provincie Overijssel voor 
de aanschaf van een aantal picknick tafels en  picknick banken.  De leden kunnen hierop 
reageren  en meedenken. Reactie voor 4 april naar het bestuur (waar de bankjes en tafels 
eventueel geplaatst kunnen worden). 

        VRAAG VAN DE LEDEN. Kunnen er ook prullenbakken geplaatst worden?  Deze vraag wordt 
meegenomen naar de gemeente. 

  
10.  PRESENTATIE ZONNEPANELEN DOOR BROER BLAAUWBROEK  

Broer Blaauwbroek is voorzitter van Energie coöperatie De Wieden-Weerribben, in 2016 
opgericht in Dwarsgracht -Jonen . De opzet is om grote schuren en bedrijfspanden te 
voorzien van zonnepanelen. Je kunt  een periode  van 15 jaar aangaan, na 7 à 8 jaar heb je de 
investering eruit.  Per paneel ben je 253,00 euro kwijt . 
 Meer informatie zie website: www.dewieden–weerribben.nl 
Broer wordt bedankt en krijgt een presentje . 

  
11.  VERSLAG NATIONAAL PARK WEERRIBBEN-WIEDEN  

Omdat Jan Hanskamp als vertegenwoordiger verhinderd was geeft Tineke de informatie van 
hem door, vooral met de oproep:  ‘Heeft u wensen of ideeën om de economie/ecologie/ 

        toerisme te bevorderen en het Weerribben –Wieden gebied nog aantrekkelijker te maken’, 
laat het  Jan Hanskamp weten . 

        Ook werd er nog informatie doorgegeven die ontvangen was van Ruben achter de Molen 
ivm herinrichting rondom de Kooi van Pen  en van Froukje Oostra ivm herinrichting in 
Noordmanen 

 
Hierna was het pauze. 
  
12. PRESENTATIE  FOTO’S  WETERING E.O DOOR PHILIP FRISKOM 
       Titel van de lezing: ‘In het land van de grote vuurvlinder’. Philip liet prachtige foto,s zien en 

vertelt over zijn foto opnames , hij vertelt ook over de grote vuurvlinder die in het moeras 
leeft . De zeearend is ook gesignaleerd aan de Wetering . Het boek van de grote vuurvlinder 
kun je kopen bij Philip en in Ossenzijl bij het bezoekerscentrum. Philip wordt bedankt en 
krijgt een presentje . 

  
13.  RONDVRAAG.  

- Melding dat lantaarnpalen iedere keer stuk zijn aan Wetering Oost. Dit wordt meegenomen 
naar bestuursvergadering. 

       - Annie Oord geeft aan of we ook iets met de streek aan kerstversiering kunnen doen , graag 
meedenken voor ideeën.  

       - Roelof Muis geeft aan: hij vaart 1 x per jaar met de muziekvereniging De Bazuin door de 
Wetering en hij zou het mooi vinden om met meerdere boten mee te laten varen. Ook deze 
ideeën zullen verder in het bestuur besproken worden. 
- Glasvezel: Hier wordt het tweede kwartaal mee begonnen op verschillende plaatsen. 

  
14.   SLUITING 
        Rond 22.45 uur wordt de vergadering gesloten. 
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