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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van
13 april 2021
1.

Opening
De voorzitter, Iris Michel-van der Molen, opent de vergadering.

2.

Vaststelling agenda
Zonder aanpassingen vastgesteld.

3.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8 oktober 2020
Zonder wijziging vastgesteld.

4.

Verantwoording 2020
a. Jaarverslag 2020: Creatieve oplossingen gevonden voor diverse activiteiten
zoals Sinterklaas.
Frans Somers geeft aan dat Jan Schuurmans van SLGH bezig is om bewoners te
mobiliseren i.v.m. de zonneparken.
b. Financieel verslag 2020: Henk Berends geeft aan dat er niet zoveel gebeurd
is i.v.m. Corona. Veel activiteiten zijn niet doorgegaan. Alleen voor Sinterklaas
zijn er uitgaven geweest.
c. Verslag kascommissie 2020 en benoeming kascommissie 2021:
Glimmerlei-verhaal zou beter geïntegreerd moeten worden. Dat was bekend.
Voor de rest geen opmerkingen van de kascommissie.
Henk Berends licht toe dat Glimmerlei wordt samengevoegd met de
administratie van PBG. De bankrekening van de Glimmerlei wordt opgeheven.
Per 2021 is de hele financiële administratie van de Glimmerlei onder hoede van
PBG.
Voorstel is dat Henk Berends (aftredend penningmeester) toetreedt tot het
roulatieschema van de kascommissie. Hij blijft eerst op de achtergrond
betrokken om te adviseren over de financiën totdat een nieuwe penningmeester
is gevonden.
Kascommissie voor 2021 wordt benoemd. Dat zijn Pieter Jan Jansen en Warner
ten Napel.
d. Decharge bestuur voor gevoerd beleid 2020: Decharge wordt verleend door
de ledenvergadering.

5.

Bestuurswijzigingen
a. Aftredend: Henk Berends, Sietske Mulder
Jan Eisses spreekt Henk en Sietske toe.
b. Verkiezing: We zoeken nog een vervanger voor Henk en Sietske. De voorzitter
vraagt de aanwezigen nog om mensen aan te dragen.

6.

Vooruitblik 2021
a. Vooruitblik 2021: De voorzitter vraagt of iemand een vraag heeft m.b.t. de
vooruitblik.
Jan-Hendrik Jansen geeft aan dat hij de werkgroepen een goed idee vindt, maar
vraagt zich af wie het voortouw neemt. Frans Somers vraagt zich ook af hoe je

b.

deze werkgroepen bemenst. Het zou goed zijn, wanneer mogelijk, dat er een
bijeenkomst wordt georganiseerd om mensen bij de verschillende thema's te
krijgen. Jan Hommes zegt dat het goed is om het niet te strak te organiseren.
Frans Somers vraagt of PBG op de hoogte is van de ontwikkelingen rondom de
Oude Boerenweg. Jan-Hendrik Jansen geeft aan dat hij komende donderdag met
Herrick Poelman gaat brainstormen over de zonneparken. Hij geeft ook aan dat
SLGH het voortouw heeft. Hij geeft ook aan dat niet alle clubs hetzelfde
standpunt hebben. Jan-Hendrik Jansen geeft aan dat hij ook nog contact zal
zoeken met Frans Somers over dit vraagstuk.
Frans Somers geeft aan dat er nog een coöperatie bezig is om terrein aan te
kopen om daar een ecologisch terrein van te maken.
Frits Sibers geeft aan dat de energietransitie wel van belang is, maar geeft ook
aan dat de gemeente het niet handig heeft aangepakt met de zonneparken. Hij
licht verder toe hoe hij kijkt naar de energietransitie en wat er zou moeten
gebeuren. Jan-Hendrik Jansen geeft aan dat PBG ook bewoners
vertegenwoordigt die andere meningen hebben.
De voorzitter oppert dat de school hieraan ook een bijdrage kan leveren. Nicolet
Bos geeft aan dat de school ook mee doet met de zonneweide Glimmen. De
komende tijd gaan groep 7 en 8 focussen op de eindtoetsen. Er zijn goede
contacten tussen de school en de zonneweide.
Frits Sibers meldt aan dat Duurzaam Glimmen ook werkgroepen kent. Er zit
mogelijk overlap in werkgroepen. Goed om dit op elkaar af te stemmen.
Begroting 2021: De begroting kent voor komend jaar niet zoveel
bijzonderheden. Het is maar de vraag of het leefbaarheidsbudget komend jaar
wel wordt uitgegeven. Frans Somers vraagt zich af of het geen probleem is als
het leefbaarheidsbudget wel wordt genut. Dan kom je in de negatieve cijfers.

7.

Rondvraag
Frits Sibers vraagt zich af of PBG iets zou kunnen betekenen m.b.t. de vele
lesvliegtuigen van Eelde. De laatste tijd is daar erg veel sprake van. De voorzitter
meldt dat er hierover nog geen signalen zijn ontvangen dat dit door veel mensen
wordt ervaren. Frits Sibers geeft aan dat meerdere mensen bij het inzaaien van de
zonneweide dit aangaven. Henk Niemeijer geeft aan dat er een extra vliegschool bij
is gekomen en dat de komende tijd ook nog een achterstand wordt weggewerkt. De
komende tijd zal er dus meer overlast zijn. Jan Eisses geeft aan dat enige overlast
van vliegverkeer te verwachten is als je hier komt wonen; hij ervaart zelf geen
overlast.

8.

Sluiting
De voorzitter sluit om 21:18 uur de vergadering.
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