Plaatselijk Belang Oldemarkt
Notulen Algemene Leden Vergadering 2019
Datum: 1 februari 2019
Aanwezig namens het bestuur: Gert ter Schure (GtS), Bianca Lanenga (BL), Yvo
Booisma (YB), Charley Malepaard (CM), Linda Bult (LB), Djurre de Vries (DdV),
Dennis Hottinga (DH), Ilse Blankvoort (IB), Marcel Koetsier (MK), Wilco
Verschuren (WV), Jan Bosch (JB)
Afwezig met aankondiging: Rob Vos (RV)
Aanwezige leden PBO: zie ingetekende lijst ALV 2019 (op verzoek beschikbaar)
Notulist: Yvo Booisma, Secretaris PB
Actiehouder
1. Opening van de Algemene Leden Vergadering 2018
Gert ter Schure (Voorzitter PBO) opent de vergadering als voorzitter en
verwelkomt alle leden en bestuursleden bij deze jaarlijkse vergadering.
2. Goedkeuring Notulen ALV 22 maart 2018
De notulen van de ALV 2018 zijn verder zonder opmerkingen goedgekeurd.
3. Mededelingen / Ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken binnengekomen bij de
Secretaris.
4. Jaarverslag 2018
Het jaarverslag is dit jaar middels een mooie folder huis-aan-huis vespreid in
Oldemarkt en door alle leden kunnen lezen. Ook zijn exemplaren tijdens de
vergadering aanwezig. Een aantal punten worden doormiddel van een
presentatie toegelicht:
Terugblik 2018:
 Hoofdthema 2018, Toerisme: Verplaatsing TOP, www.visitoldemarkt.com,
Social Media campagnes zomer 2018 en ondernemers collectief
arrangementen
 Realisatie Matrix projecten 2018: speeltuin Slootland + Watersteeg
 Verbetering verkeerssituatie Westerdallaan
 Doorstart Jeugdhonk Oldemarkt
 Ondernemend Oldemarkt 2018
 Vandalisme 2018
Vooruitblik 2019:
 3 nieuwe Matrix projecten: Social Sofa, Nieuwe Winterverlichting en
Toerisme
 Digitale Wandelroute Oldemarkt
 Arrangementen Oldemarkt
 Tourist Info Point Oldemarkt (Hof van Holland)
 Oldemarkt in Weerribben-Wieden gids 2019
 Herinrichting Hoofdstraat
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5. Jaarrekening 2018 en Begroting 2019
De Penningmeester, Bianca Lanenga, licht met behulp van een presentatie de
jaarrekening 2018 toe en tevens de begroting voor 2019. 2018 is afgesloten met
een relatief hoog positief exploitatie resultaat, doordat het Matrix geld 2018
reeds is ontvangen en niet uitgegeven. In 2019 worden deze gelden voor de
Matrix projecten uitgegeven en zal het banksaldo van PBO normaliseren. Verder
zijn de kosten niet veel hoger dan in 2017, maar de inkomsten wat lager door
vergrijzing van de ledenbestand en aantal uitgeschreven ondernemers.
6. Verslag kascommissie 2018 en benoeming kascommissie 2019
 Verslag door Jan Smit : alle inkomsten en uitgaven zijn goed gecontroleerd
door de kascommissie. De kascommissie is blij met het werk van de
penningmeester en complimenteert Bianca Lanenga met het op orde
hebben van de boeken.
 Benoeming kascommissie 2019: Abe Dijkstra (2e jaar) en Johan Borg (1e
jaar) zijn gekozen tot de kascommissie 2019. Marius Roel wordt gevraagd
voor op de reservelijst door de Voorzitter.
7. Ter besluitvorming: Contributieverhoging
 Het voorstel van het bestuur is om de contributie per terugwerkende
kracht (01-01-2019) te verhogen. Redenen hiervoor zijn inflatie, BTW
verhoging en vergrijzing van het natuurlijke ledenbestand.
 Verhogingsvoorstel voor natuurlijke leden: van € 5,- per jaar naar € 6,50
per jaar
 Verhogingsvoorstel voor bedrijfsleden: van € 100,- per jaar naar € 110,per jaar
 De leden zijn unaniem akkoord gegaan met de verhoging van het
contributiegeld en zal bij de eerstvolgende incasso worden gehanteerd.
8. Bestuursverkiezing 2019
 Uitredende bestuursleden: Bianca Lanenga, Djurre de Vries, Marcel
Koetsier en Rob Vos. Iedere uittredende bestuurslid wordt bedankt voor
zijn verdiensten middels een korte speech van de voorzitter en ontvangt
uit handen van de voorzitter een mooie gegraveerde pen als aandenken.
Rob Vos is niet aanwezig, maar zal een bedankje ontvangen van de
voorzitter.
 Herkiesbaar: Wilco Verschuren en Dennis Hottinga
 Nieuw: Karla Bult (Penningmeester), Annelies van Wijk (Ondernemers lid)
en Margo Veenstra (Winkeliers)
 De leden zijn unaniem akkoord gegaan met de benoemingen voor het
bestuur van PBO in 2019 en wordt afgesloten met applaus.

9. Rondvraag
Er wordt voor alle aanwezige leden de gelegenheid gegeven om vragen te stellen
aan het bestuur:
 Is het idee om bordjes op te hangen op de gevels bij toeristische
trekpleisters?
 Antwoord: Dit wordt opgenomen door de werkgroep Toerisme.
Mogelijk is digitaal een beter alternatief.
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Opmerking namens de Secretaris van Stichting AED Oldemarkt:
 Graag wil AED aktie-team Oldemarkt 4 ondernemers hartelijk
bedanken voor het geld dat is opgehaald tijdens Kerstrondje
Oldemarkt: Hof van Holland, COOP Koetsier, Mooi Oldemarkt en
Binnenhof Paasloo.



Vraag inzake Sociale Woningbouw in Oldemarkt, standpunt PBO?
 Antwoord: PBO zet zich in voor Sociale Woningbouw voor
jongeren en ouderen. PBO heeft dit bespreekbaar gemaakt bij de
gemeente en zal ook politieke partijen hiervan op de hoogte
stellen. Onlangs is een motie van het CDA om in Oldemarkt
Sociale Woningbouw te realiseren helaas verworpen door de
raad.



Wat wordt er gedaan met de grond tegenover de COOP?
 Antwoord: Deze grond is in eigendom van de gemeente
Steenwijkerland en beschikbaar voor projectontwikkelaars. PBO
is niet op de hoogte of er iets concreets speelt.



Kan er tijdens gladheid ook de rotonde bij de Hare worden gestrooid ten
hoogte van het fietspad?
 Antwoord: Dit is aan de gemeente Steenwijkerland en kan
worden gemeld via een MOR (Melding Openbare Ruimte).



Waarom wordt het ijsbaantje op het evenementen terrein niet gebruikt?
 Antwoord: Dit is aan ouders en scholen om samen te
organiseren. De voorziening is er, maar inwoners moeten met
elkaar initiatief nemen een ijslaag te maken.



In de winter tijdens sneeuwval is de berm bij uitgang de Hare een
moddelboel. Kan er iets aan worden gedaan?
 Antwoord: Dit is aan de gemeente Steenwijkerland en kan
worden gemeld via een MOR (Melding Openbare Ruimte). Pas als
er na meerdere meldingen geen antwoord komt kan PBO
optreden namens meerdere bewoners.



Er is regelmatig overlast van Paardenpoep op de weg. Met name langs
het lange pad.
 Antwoord: Dit is aan de gemeente Steenwijkerland en kan
worden gemeld via een MOR (Melding Openbare Ruimte). Pas als
er na meerdere meldingen geen antwoord komt kan PBO
optreden namens meerdere bewoners.

10. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle leden van harte met haar komst.
Het is belangrijke dat leden zich blijven melden tijdens de ALV om het beleid van
PBO te controleren en met ideeën te komen. Vanaf 21:00 is iedereen welkom op de
dorpsavond van PBO, waar ook de Oldemaarker van het jaar 2018 bekend wordt
gemaakt.
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