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Wapen van Drenthe, Herenstraat 1 te Roden
Aanwezig: 26 leden
Huishoudelijk deel
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter, Johan Kasper, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Dit
jaar bestaat onze vereniging 10 jaar. We hebben als vereniging zeker bestaansrecht als we
kijken naar wat we de afgelopen tien jaar hebben gedaan. Grootschalige plannen zijn van de
baan. Wij zijn van mening dat men van kwetsbaar gebied af moet blijven. We blijven stevig
aan de bel trekken in situaties waar we dat nodig achten en positieve ontwikkelingen stimuleren.
Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd.
2. Verslag ledenvergadering d.d. 12 mei 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen betreffende het verslag en geen vragen naar aanleiding
van. Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.
3. Mededelingen
Onze oud-penningmeester Huib Remmen is onlangs overleden.
Er is bericht van verhindering ontvangen van: mevrouw Bosch, de heer De Bree.
In het Roder Journaal stond de kennisgeving dat er zienswijzen kunnen worden ingediend
met betrekking tot het Westerveld bij Een.
Koffie en thee zijn voor rekening van de vereniging.
4. Verslag van de secretaris 2016
De secretaris geeft een korte toelichting over het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd
met dank aan de secretaris.
Vragen naar aanleiding van het verslag: Roel van Buuren vraagt zich af in hoeverre de gasopslag en archeologisch onderzoek passen bij de vereniging. Johan Kasper antwoordt dat
ook in het bestuur regelmatig wordt gediscussieerd over waar de grens ligt. Hij geeft aan dat
leefbaarheid, een leefbare en groene leefomgeving voor de bewoners van Noordenveld niet
mag worden aangetast. Wat betreft het archeologisch onderzoek: dit vindt plaats in het kader
van de aanleg van het Oosterveld. Het in het verleden uitgevoerde onderzoek was heel summier. De provincie wil dat het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd volgens de geldende normen. Het is noodzakelijk dat het onderzoek wordt uitgevoerd voordat met de aanleg van het Oosterveld wordt begonnen.
Wat betreft de NAM-problematiek met betrekking tot de gasopslag: dit heeft ook te maken
met de kwaliteit van de leefomgeving.
Verder wil Roel van Buuren weten wat de vereniging doet aan het dalend ledental. Johan
Kasper geeft aan dat, nu de vereniging minder actief is en er geen grote zaken spelen als
aanleg van wegen en grootschalige woningbouw, er nauwelijks nieuwe leden bij zullen komen. Het dalend ledental wordt voornamelijk veroorzaakt door het overlijden van leden en
verhuizingen naar andere gemeenten. Ledenwerving heeft op dit moment niet de prioriteit.
Als het op grond van de actualiteit nodig is, staan we klaar om voor de inwoners van de gemeente Noordenveld op te komen.
5. Verslag van de penningmeester (jaarrekening)
Jelke Kuiler meldt dat dit jaar een positief resultaat heeft opgeleverd van € 1.450,28.
In het kader van het jubileumjaar zullen er extra uitgaven worden gedaan.
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6. a. Verslag van de Kascommissie
Pierre Baas neemt het woord namens de kascommissie. Samen met Oebele Bruinsma heeft
hij alles gecontroleerd. Er is een goed inzicht in ontvangsten en uitgaven. Het advies is de
Exploitatierekening 2016 goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen. Met
dank aan de penningmeester gaat de vergadering hiermee akkoord.
b. Benoeming kascommissie 2018
De kascommissie voor 2018 zal bestaan uit Pierre Baas en Michell van Dam. Als reservelid
biedt Bernhard Faber zich aan.
7. Bestuursverkiezing
Volgens het huishoudelijk reglement is aan de beurt van aftreden de voorzitter van onze vereniging, de heer Johan Kasper. Hij heeft aangegeven herkiesbaar te zijn. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. De vergadering stemt met applaus in met de herbenoeming.
Ingrid de Quastenit heeft te kennen gegeven af te willen treden als bestuurslid. Door drukke
werkzaamheden in het midden en zuiden van het land heeft ze te weinig mogelijkheden om
de bestuursfunctie te blijven uitoefenen. Met de hartelijke dank voor alle werkzaamheden die
zij heeft verricht, nemen wij afscheid van haar als bestuurslid. Door de voorzitter wordt een
bos bloemen aangeboden.
Het bestuur bestaat nu uit 6 bestuursleden. De voorzitter doet een oproep aan de leden om
na te denken over deelname aan het bestuur of eventuele ondersteuning bij werkzaamheden
in het kader van het jubileumjaar.
8. Tienjarig jubileum
In het kader van ons tienjarig jubileum hebben we een aantal zaken in de planning
- Er is een fietsroute in voorbereiding voor het najaar
- Een wandeltocht met gids
- Symposium in oktober/november
- Verjaardagskalender met foto’s van Noordenveld gemaakt door André Brasse
- Er wordt gewerkt aan een herinneringsboekje over de afgelopen 10 jaar
Deze plannen worden positief ontvangen door de aanwezige leden.
9. Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel van de vergadering
De heer Zuidema geeft een compliment voor de wijze waarop de vereniging communiceert.
Alle stukken zien er altijd goed verzorgd uit. Door de aanwezige leden wordt hierop met applaus gereageerd. De voorzitter sluit daarna het huishoudelijk deel van de vergadering.
Algemeen deel
Na een korte pauze worden twee sprekers ingeleid door Joop Bosch: burgemeester Klaas
Smid over de aardgasproblematiek rond de gasopslag Langelo en Annemarie Heite, ervaringsdeskundige op het gebied van de aardbevingen in Groningen.
Willy Nooren
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