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Wapen van Drenthe, Herenstraat 1 te Roden
Aanwezig: 16 leden
Huishoudelijk deel
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter, Johan Kasper, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Hij spreekt de hoop uit dat er nog meer mensen zullen komen deze avond. Media en pers
zijn op de hoogte gesteld. De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld.
2. Verslag ledenvergadering d.d. 10 mei 2018
N.a.v.: Harry Waals merkt op dat er in het jubileumjaar alle leden als presentje een verjaardagskalender met foto’s uit de omgeving van André Brasse hebben gekregen. De reacties
hierop zijn zeer positief. Er zijn nog kalenders verkrijgbaar, hier vanavond en bij Bruna in Roden.
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.
3. Mededelingen
Als eerste een droevige mededeling: vandaag is de heer Derk Cazemier gecremeerd. Hij
was een zeer gewaardeerd lid van zowel Vereniging Groen Noordenveld als Lijst Groen
Noordenveld, een markante persoonlijkheid die op een positieve en duidelijke manier zijn
mening ten gehore bracht. Derk was altijd aanwezig bij vergaderingen en bijeenkomsten. De
voorzitter vraagt een kort moment van stilte om hem te gedenken.
Privacybeleid: wat betekent dat voor ons? Het privacybeleid van de Vereniging is op schrift
gesteld en ter vergadering uitgedeeld. Ook is het geplaatst op onze website. Gegevens van
onze leden worden niet aan derden verstrekt.
Onze website wordt vernieuwd en we hebben een nieuwe host.
Er is bericht van verhindering ontvangen van: Tjitske Kind, de heer en mevrouw Bosch, Bernard Faber en Frans de Bree.
Koffie en thee zijn voor rekening van de vereniging.
4. Verslag van de secretaris
De secretaris geeft een korte toelichting over het verslag. Het verslag wordt, met dank aan
de secretaris, goedgekeurd.
5. Verslag van de penningmeester (jaarrekening)
Het bedrag van ontvangen contributie is wat te laag omdat de batch voor de automatische
incasso te laat is ingezet en gedeeltelijk in 2017 en gedeeltelijk in 2018 is verwerkt. De inning
voor 2018 zal na de zomervakantie plaatsvinden. Het resultaat is negatief als gevolg van het
tienjarig bestaan van de vereniging: kosten voor kalenders, pennen en thema-avond. De reserve is hierdoor lager geworden.
6. a. Verslag van de Kascommissie
Pierre Baas neemt het woord namens de kascommissie. Michell van Dam en Pierre Baas
zijn op gezoek geweest bij de penningmeester en hebben alle posten nagelopen. Er zijn
geen onregelmatigheden geconstateerd. Wel was er enige discussie over de contributies: op
de exploitatierekening had ook kunnen staan ‘nog te ontvangen contributies’. De forse uitgaven dit jaar waren volgens afspraak.
Voorgesteld wordt de penningmeester décharge te verlenen. Met dank aan de penningmeester wordt deze verleend.
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b. Benoeming kascommissie 2019
Pierre Baas is aftredend. Michell van Dam en Bernard Faber vormen de kascommissie voor
2018. Rob Bregman meldt zich als reservelid.
7. Bestuursverkiezing
Volgens het huishoudelijk reglement zijn aan de beurt van aftreden: Willy Nooren (secretaris), Joop Bosch en Harry Waals. Allen hebben aangegeven door te willen als bestuurslid. Er
zijn geen tegenkandidaten gesteld. Het voorstel om de drie bestuursleden te herbenoemen
wordt met applaus ontvangen.
8. Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel van de vergadering
Pierre Baas merkt op dat bij bestudering van de cijfers de forse uitgaven voor griffiekosten
opvielen. Wat was de reden om de rechtspraak in te gaan en welke afweging en/of motivatie
zijn er om door te zetten?
De voorzitter geeft aan dat een aantal zaken rond Oosterveld niet goed verlopen en ook adviezen van deskundigen wezen in die richting. Het is wel noodzakelijk om afwegingen te maken: alleen ergens tegen zijn kan niet de reden zijn om een zaak voor de rechter te brengen.
Harry Waals merkt op dat de gemeente koste wat kost wil bouwen op het Oosterveld. Men
gaat nog steeds uit van 200 woningen. Er wordt een groot stuk natuur vernietigd en bovendien dient een overheid zich netjes te gedragen en zich aan de spelregels te houden. In de
pers is weer sprake van euforie over woningbouw, maar de bevolking hier groeit niet. We blijven als vereniging de vinger aan de pols houden en de plannen in de gaten houden. Achter
de schermen wordt alweer over een rondweg gepraat bij Leek en ook komt er van duurzaamheid nog weinig terecht. Johan Kasper geeft aan dat we er in ieder geval voor willen
zorgen dat de gemeente zich aan de regels houdt, bijvoorbeeld ten aanzien van Flora en
Faunawet en uitvoeriger archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage. Vanwege de
hitte wordt namens de vereniging een drankje aangeboden.
Algemeen deel
Na een korte pauze wordt door de heer Wim van Boekel een boeiende presentatie gegeven
over het natuurgebied De Onlanden.
Willy Nooren
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