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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van
8 oktober 2020
1.

Opening

2.

Vaststelling agenda
Zonder wijziging vastgesteld

3.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 april 2019
Zonder wijziging vastgesteld

4.

Verantwoording 2019
a. Jaarverslag: Mirjam licht het jaarverslag toe. Mirjam vraagt aandacht voor de
vrijwilligers voor het Sinterklaasfeest. Mirjam licht nog kort het
leefbaarheidsbudget toe en dat het wel van belang is dat de voorwaarden om
hierop een beroep te kunnen doen van belang zijn
b. Financieel verslag 2019: Henk licht toe. Een klein verlies gedraaid over dit jaar.
Kascommissie heeft het verslag goedgekeurd. Er zijn geen vragen gesteld.
c. Verslag kascommissie 2019 en benoeming kascommissie 2020: Pieter Jan geeft
aan dat hij op 22 september jongstleden samen met Warner ten Napel de
controle heeft gedaan. De kascommissie had enkele opmerkingen over de
verantwoording door de Glimmerlei. Dit is door de verantwoordelijke van de
Glimmerlei naar tevredenheid beantwoord. Decharge wordt verleend.
Kascommissie voor 2020 worden Warner en Sarma Ate gevraagd. Pieter Jan
heeft het twee jaar achter elkaar gedaan.
d. Decharge bestuur voor gevoerd beleid 2019: Decharge wordt verleend

5.

Bestuurswijzigingen
a. Aftredend: Mirjam Wieringa. Jan Eisses spreekt Mirjam toe en belicht wat Mirjam
de afgelopen jaren voor Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen (VPBG) heeft
gedaan. Onder andere de Dorpsvisie, veilig verkeer, Prorail. Iris bedankt Mirjam
voor de lange inwerkperiode en goede overdracht. Mirjam laat een financieel
gezonde vereniging achter. Iris benadrukt dat het goed is dat de Dorpsvisie er
ligt en dat we daar de komende jaren mee aan de gang kunnen. De Dorpsvisie
wordt nu al vertaald naar concrete projectvoorstellen in het kader van het
inspraaktraject “de Groene Parel” van de gemeente Groningen.
b. Verkiezing: Iris Michel-van der Molen (voorzitter) en Jan Hendrik Jansen
(algemeen bestuurslid). Ze worden beiden gekozen.

6.

Vooruitblik 2020
a. Vooruitblik 2020: Iris geeft aan dat het wat raar is om nog uitgebreid stil te
staan bij de vooruitblik die voor de ALV van april is opgesteld. Door corona is de
ALV verplaatst van april naar vandaag en vindt deze nu vanwege de opnieuw
aangescherpte maatregelen via de digitale weg plaats. We hopen dat we de
volgende vergadering wel weer kunnen houden zoals we dat altijd gewend zijn
geweest. Iris wil een aantal items er uit halen: Duurzaam Glimmen, het
leefbaarheidsbudget en de Groene Parel. Iris geeft aan dat ze, samen met

Sietske Mulder, een gesprek heeft gehad met de dorpswethouder, Philip
Broeksma, en Marian Boelema, gebiedsmanager van de gemeente Groningen
over Glimmen, waaronder de voorstellen vanuit Glimmen voor het proces de
Groene Parel. VPBG steunt alle goede ideeën die uit Glimmen komen. Iris roept
een ieder op om steun te geven aan voorstellen voor ons dorp. Als voorstellen
niet in aanmerking komen voor financiering in 2020 dan wordt er door de
gemeente gekeken of ze misschien nog door kunnen schuiven naar volgend
jaar. Er is met de dorpswethouder ook over verkeer gesproken. Iris schrijft nog
een kort verslag voor in de Glimmerlei van het gesprek met de dorpswethouder.
Mirjam vult aan dat in elk geval de situatie aan de Parallelweg door de
gemeente wordt meegenomen in een Programma dat uitgevoerd gaat worden.
Iris vraagt nog aandacht voor het leefbaarheidsbudget. Ze geeft ook aan dat er
gedacht kan worden aan cofinanciering als een project te weinig financiering
krijgt vanuit de Groene Parel.
Robert Mulder licht Duurzaam Glimmen toe. Hij is bij Duurzaam Glimmen
aangehaakt doordat hij wel zonnepanelen wilde, maar geen mogelijkheden had
op het huis. De coöperatie heeft inmiddels 200 leden, in Eelde, Haren, Vries,
Groningen-Zuid. Inmiddels is er een handtekening gezet op de offerte van de
bouwer. Hij geeft aan dat hij helaas geen respons heeft gehad van verenigingen
of ze mee willen doen. Duurzaam Glimmen wil dat heel Glimmen ervan mee kan
profiteren. Het gaat om € 700 / € 800 per jaar dat ze kunnen "verdienen".
Duurzaam Glimmen zou graag zien dat PBG hiervoor aandacht vraagt. Iris geeft
aan dat VPBG dit met Duurzaam Glimmen zal bespreken en dat ze graag een
keer langskomt. Er zijn nog veel meer initiatieven, maar daar kan Robert op dit
moment niet heel veel over toelichten vanwege de actuele drukte met de
zonneweide.
Nicolet Bos, directeur Quintusschool, meldt dat ze ter plekke via de e-mail heeft
gereageerd op de vraag van Duurzaam Glimmen en geeft aan dat het iets is wat
binnen de stichting (van school) besproken moet worden.
Iris wil de komende maanden investeren in nadere kennismaking met
organisaties die zich inzetten voor Glimmen.

b.

Jan geeft nog aan dat het niet duidelijk is of het Sinterklaasfeest wel door kan
gaan. Er wordt wel gekeken naar een alternatief.
Begroting 2020: Frans Somers: Glimmer’lei heeft afgelopen jaar verlies
gedraaid. Waar ziet hij dit terug op de begroting? Henk geeft aan dat de
Glimmer’lei de laatste jaren altijd een eigen rekening heeft gehad en dat de
Glimmer’lei zelf bedruipend is. Frans zal het intern ook navragen. Iris geeft aan
dat er in overleg met de Glimmer’lei gekeken zal worden naar een andere
manier van financieren van de Glimmer’lei. Henk Berends heeft dit al bij de
Glimmer’lei aangekaart. Voorstel is om hierover binnenkort nader in gesprek te
gaan. Leefbaarheidsbudget: is er budget voor 2021? Henk geeft aan dat dit nog
bij de gemeente ligt. Mirjam licht toe dat het leefbaarheidsbudget nog van de
voormalige gemeente Haren is en dat dit voor drie jaar gold, 2018, 2019 en
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2020. We weten niet of hieraan vanuit de gemeente Groningen een vervolg aan
kan worden gegeven. In feite is het proces van de Groene Parel hier een vervolg
op.
7.

Rondvraag
Geen vragen

8.

Sluiting
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