Vereniging Dorpsraad Drempt, Hummelo en Keppel
_____________________________________________________

Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 14 maart 2011 in de grote zaal
van "FF naar Steef" te Hummelo.
Aanwezig: 41 leden, afgemeld: 7 leden
Bestuur: Mieke van den Broek (voorzitter), Henk Remmelink, Freek Frederiks, Theo Lucassen
(penningmeester), Riekie Bergevoet, Erna Dokter en Peter Starreveld (secretaris ad interim).
Verder bij de behandeling van agendapunt 5, de heer mr. H.J. van Weeghel, notaris te
Doetinchem.
____________________________________________________________________________
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1. Opening
Mieke opent als voorzitter de vergadering om 20.00 uur precies en heet de aanwezige leden
welkom. Zij refereert aan het bijzondere karakter van deze avond, nl de bespreking en
hopelijk besluitvorming inzake de opsplitsing van de dorpsraad DHK. Een bijzonder woord
van welkom aan notaris Van Weeghel die later op de avond zal assisteren bij het
agendapunt herstructurering en opsplitsing van de vereniging.
2. Verslag van de vergadering van 1 februari 2010
De penningmeester corrigeert het bedrag op blz. 2: de kosten van de inschrijving bij de
Kamer van Koophandel zijn niet € 150,- maar € 50,- per jaar. Met inachtneming van deze
wijziging wordt het verslag vastgesteld, met dank aan Riet Kwakkel voor de goede
verzorging van het verslag. De voorzitter bedankt de heer Remmelink, die als vice-voorzitter
haar taak als voorzitter voor deze algemene ledenvergadering heeft waargenomen.
3. Bestuursverslag 2010
Mevrouw Postmaa stelt enkele vragen over de dorpsplannen. Zijn deze op democratische
wijze tot stand gekomen en hoe was de besluitvorming? Wat doen we met conflicterende
onderwerpen?
De voorzitter geeft een toelichting op de totstandkoming van de dorpsplannen, met veel
inbreng van de inwoners zelf. De nieuwe zelfstandige dorpsraden gaan hiermee na de
opsplitsing vanavond aan de slag.
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Mevrouw Postmaa is niet helemaal tevreden met dit antwoord. Het gaat erom wie een
besluit heeft genomen of nog gaat nemen over de inhoud van de dorpsplannen. Het is
belangrijk dat dit goed gebeurt.
Zij verwijst naar het gemeentelijk proces "Toekomstbestendig Bronckhorst" dat ook over de
toekomst gaat. De input vanuit de dorpen in dit toekomstscenario is heel belangrijk.
De voorzitter erkent dit en vraagt de leden om dit onderwerp na de pauze weer op te
pakken.
De heer Angad Gaur vraagt welk belang de vereniging dient met de voorgestelde splitsing.
En wat is de positie van het Sinterklaascomité na splitsing?
De voorzitter antwoordt dat bij opsplitsing we voor het Sinterklaascomité een voorziening
moeten treffen, maar wil dit onderwerp graag bespreken bij agendapunt 5.
Vervolgens gaat de ledenvergadering akkoord met het bestuursverslag 2010 en
dechargeert het bestuur met applaus over het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan.
4. Financiën
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening over 2010. Op de vraag
hoeveel betalende leden wij hebben, is het antwoord 450.
De heer Bensink vraagt waarom de ontvangen subsidie zoveel hoger is dan gebruikelijk.
De penningmeester antwoordt dat we extra subsidie hebben gekregen voor de juridische
voorbereiding en begeleiding van de splitsing. Daarnaast hebben we ook subsidie gekregen
voor de dorpsplannen. Tegenover beide subsidies staan ook extra uitgaven.
De penningmeester brengt vervolgens naar voren dat de jaarrekening 2010 en de
boekhouding maar door 1 lid van de kascontrolecommissie zijn beoordeeld, namelijk door
de heer Evers. Het andere lid, de heer Ansems was niet thuis en kon ook op andere wijze
niet door hem worden benaderd.
De heer Evers zegt vervolgens dat de boeken zijn gecontroleerd en dat alles in orde was.
Vervolgens gaat de ledenvergadering onder applaus akkoord met de jaarrekening 2010 en
dechargeert penningmeester en bestuur over het gevoerde financiële beleid en de
uitvoering daarvan.
Als nieuwe leden van de kascontrolecommissie zijn beschikbaar:
voor Keppel: de heren Govers en Angad Gaur
voor Hummelo: de heer Heijting en mevrouw Postmaa
voor Drempt: de heer Starreveld
De penningmeester geeft vervolgens een toelichting op de begroting 2011. De begroting is
ter kennisneming en behoeft vanavond ook niet te worden vastgesteld. Het is een pro
forma-begroting die door de nieuwe verenigingen nader moet worden ingevuld. De nieuwe
dorpsraden starten elk met een bedrag van € 3.000,- als gevolg van de opsplitsing. Het
vermogen van de oude dorpsraad wordt pondspondsgewijs verdeeld. De gemeentelijke
subsidie was € 750,- per dorpsraad, maar zal nu iets lager worden, omdat het aantal
dorpsraden in de gemeente Bronckhorst met 2 zal toenemen en het totale gemeentelijk
subsidie gelijk blijft. Er zal naar verwachting per dorpsraad ongeveer € 700,- beschikbaar
zijn, totaal dus € 2.100,- tegenover € 750,- in de huidige situatie. Ook financieel is opsplitsen
dus voordeliger. De vaststelling van de contributie over 2011 is een bevoegdheid van de
nieuwe verenigingen. Hetgeen over 2011 centraal als contributie binnen komt, zal door de
penningmeester worden verdeeld op basis van de relevante postcodes.
De ledenvergadering beloont de toelichting door de penningmeester met een daverend
applaus.
Vervolgens schorst de voorzitter de vergadering om 20.50 uur voor een korte pauze.
Heropening volgt om 21.10 uur, met op voorstel van de voorzitter een hartelijk applaus van
de leden voor de voortreffelijke bediening.
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5. Herstructurering en opsplitsing van de vereniging
De voorzitter geeft een uiteenzetting over de beweegredenen van het bestuur om dit
voorstel te doen. Zij doet dit aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van de dorpsraad
DHK en de doelen die we met de dorpsraad wilden bereiken. In de opschaling van de
herindeling wilden we vooral de binding tussen de dorpen van het oude Hummelo en Keppel
niet verliezen.
In de afgelopen 4 jaar hebben we echter een ontwikkeling meegemaakt, waarbij de
eigenheid van de dorpen steeds meer op de voorgrond is komen te staan. De dorpsplannen
zijn daarvan een lichtend voorbeeld. We willen in de dorpen nu graag zelf de
verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de dorpsplannen, waarbij natuurlijk voor
de onderwerpen die we gemeenschappelijk hebben samengewerkt gaat worden.
De samenwerking krijgt vorm door het in de nieuwe statuten opgenomen voorzittersoverleg.
De voorgestelde opsplitsing van de dorpsraad DHK is vooral te zien als een
verzelfstandiging van de nu bestaande dorpswerkgroepen die gaandeweg de behoefte zijn
gaan voelen om de belangen van het eigen dorp direct en onder eigen verantwoordelijkheid
te behartigen.
De notaris geeft een nadere toelichting op de juridische aspecten voorgestelde opsplitsing.
Hij schetst de alternatieven. Deze waren in stand houden van de dorpsraad DHK met
zelfstandige afdelingen dan wel opheffing van de dorpsraad DHK met gelijktijdige oprichting
van 3 nieuwe verenigingen. Hij geeft dat het bestuur voor opsplitsing heeft gekozen om de
continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen en toch een nieuwe start te maken.
Een van de aspecten is, dat bij opsplitsing de leden van de oude vereniging van rechtswege
lid worden van een van de nieuwe verenigingen.
Een voorwaarde voor opsplitsing is een voorgenomen besluit van het zittende bestuur dat
door de algemene ledenvergadering wordt bekrachtigd met tenminste tweederde van de
uitgebrachte stemmen. Een andere voorwaarde is, dat het voornemen tot opsplitsing moet
worden gepubliceerd in een landelijk verschijnend dagblad. Alle wettelijk voorgeschreven
procedures zijn gevolgd en alle voorbereidingshandelingen zijn door het bestuur verricht.
Thans kan de algemene ledenvergadering tot bespreking en besluitvorming overgaan.
De heet IJsselstein betreurt als voorzitter van het Sinterklaascomité, dat de dorpsraad DHK
als juridische entiteit verdwijnt. Daardoor moet het Sinterklaascomité aansluiting gaan
zoeken bij een andere rechtspersoon. Dat is op zich wel mogelijk, maar het had van hem
niet gehoeven.
De heer Bolder geeft als beoogd voorzitter van de dorpsraad Keppel aan, dat de borging
van de belangen van het Sinterklaascomité zal worden besproken in het voorzittersoverleg.
De secretaris merkt op, dat het Sinterklaascomité niettemin zelf moet kiezen bij welke
rechtspersoon zij zich zal aansluiten. Als dat niet tijdig gebeurt, komt de subsidie aan het
Sinterklaascomité in gevaar.
De heer Govers zegt, dat hij achter het voorstel tot opsplitsing staat, maar hij noemt de
manier waarop het besluit is voorbereid beneden de maat. Dis is in achterkamertjes door
het bestuur bedisseld en er is onvoldoende communicatie over geweest. De juridische
stappen zijn te snel genomen. Het bestuur has eerst een ledenraadpleging moeten doen.
Terzijde merkt spreker op, dat ook de communicatie over de dorpsplannen niet goed is
geweest. Eerst vraag je de mensen naar plannen en ideeën en vervolgens hoor je een jaar
lang niets meer.
De heer Lucassen geeft als bestuurslid antwoord op de laatste opmerking. Hij zegt dat er
wel degelijk verschillende momenten zijn geweest waarop de dorpswerkgroepen hebben
teruggekoppeld naar het dorp.
De voorzitter licht de verschillende communicatiemomenten toe die er zijn geweest over het
voornemen tot opsplitsing, hetgeen niet wegneemt dat het bestuur ook had kunnen kiezen
voor een ledenraadpleging.
De heer Wijngaards vraagt of we door opsplitsing niet te klein worden om voor de gemeente
een goede gesprekspartner te zijn. Deze schaalverkleining gaat in tegen de
maatschappelijke trend van schaalvergroting.
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De voorzitter antwoordt, dat opschaling van de bestuursstructuur een belemmering kan zijn
voor de verbinding tussen mensen. De huidige schaalverkleining kun je zien als een nieuwe
maatschappelijke trend, namelijk nieuw noaberschap. Verder wijst zij naar andere
vergelijkbare dorpsbelangenorganisaties in de gemeente Bronckhorst die hoe klein ook
volwaardig en volledig meedoen in de belangenbehartiging van hun dorp, ook en vooral in
de contacten met de gemeente.
Mevrouw Dokter vult aan, dat de kleinschaligheid betrokkenheid genereert en juist die
betrokkenheid maakt ook in de contacten met de gemeente het verschil.
De heer Wijngaards vraagt of er door de gemeente wordt geluisterd naar de dbo's.
De voorzitter antwoordt bevestigend. Dat zie je bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de
dorpsplannen en dat zie je straks ook weer als de gemeente ideeën gaat ophalen over
"Toekomstbestendig Bronckhorst".
De heer Angad Gaur merkt op, dat je positie naar de gemeente sterker wordt naarmate je
als dbo meer leden hebt.
De voorzitter erkent dit en zegt, dat de nieuwe dorpsraden aan ledenwerving zullen moeten
gaan doen.
De heer Angad Gaur benadrukt het belang van het behoud van sporthal en zwembad in
Hoog-Keppel als voorziening voor alle dorpen van Hummelo en Keppel.
De voorzitter is het daarmee eens en zegt, dat dit in het voorzittersoverleg aan de orde zal
komen.
Vervolgens gaat de ledenvergadering tot besluitvorming over. Twee leden zijn tegen het
voorstel van het bestuur tot opsplitsing van de vereniging, namelijk de heren Bensink en
IJsselstein. Een lid onthoudt zich van stemming, namelijk de heer Wijngaards. Alle overige
aanwezig leden zijn voor het voorstel van het bestuur tot opsplitsing van de vereniging.
De notaris stelt vast, dat aan het vereiste van een tweederde meerderheid is voldaan. Hij
vraagt de vergadering om twee bestuursleden te machtigen om de notariële akten te
tekenen, waarbij het besluit zal worden geëffectueerd.
De ledenvergadering machtigt de voorzitter en de secretaris om de stukken te tekenen.
Vervolgens leest de notaris het proces verbaal voor en geeft hij daarna een toelichting op de
akte van juridische splitsing. Hierin zijn de statuten opgenomen van de 3 nieuwe
verengingen. De notaris geeft een opsomming van de belangrijkste artikelen in de statuten.
De heer Govers merkt op, dat de nieuwe dorpsraad Keppel beter "Keppel en Eldrik" kan
heten. De heer Bolder is het hier als beoogd voorzitter mee eens. In de praktijk gebruiken
we deze naam ook.
De notaris zegt de naam te zullen aanpassen
De voorzitter stelt vast dat de ledenvergadering het voorstel heeft aangenomen en dat er
dus nu sprake is van een opgesplitste DHK en de vorming van drie nieuwe dorpsraden.
Nadat nog enige andere correcties zijn aangebracht kunnen het proces verbaal en de akte
van juridische splitsing worden getekend. Dit zal gebeuren na sluiting van de vergadering.
6. Bestuurswisseling
De voorzitter spreekt de scheidende bestuursleden persoonlijk toe en bedankt hen voor hun
werk. Vervolgens roept zij de nieuwe voorzitters op om achter de bestuurstafel plaats te
nemen.
De voorzitters stellen zich zelf kort voor.
Voorzitter van de dorpsraad Hummelo is Theo Lucassen, voorzitter van de dorpsraad
Drempt is Henk Remmelink en voorzitter van de dorpsraad Keppel en Eldrik is Frank Bolder.
De voorzitters stellen de overige bestuursleden kort voor.
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De scheidend voorzitter wenst alle nieuwe bestuursleden veel succes toe en bedankt
notaris Van Weeghel voor zijn ondersteuning in deze vergadering.
7. Rondvraag
Mevrouw Postmaa vraagt of de nieuwe dorpsraden gehoor geven aan de uitnodiging van de
gemeente voor de bijeenkomst over Toekomstbestendig Bronckhorst en kunt u ons dan
vertegenwoordigen?
De heer Lucassen antwoordt, dat de dorpsraad Hummelo zeker zal deelnemen. Alle
inwoners zijn uitgenodigd om deel te nemen, zodat de vraag over de vertegenwoordiging
niet speelt.
De heer Bolder voegt toe, dat ook de dorpsraad Keppel en Eldrik zal deelnemen. We zullen
daarbij het belang van de continuïteit van sporthal en zwembad inbrengen.
De heer Remmelink sluit aan: ook de dorpsraad Drempt gaat naar deze bijeenkomst. De
dorpsplannen zijn daarbij voor ons richtinggevend.
Mevrouw Dokter wil aan het einde van deze vergadering Mieke van den Broek als
scheidend voorzitter bedanken voor het vele werk dat zij voor de dorpsraad DHK heeft
verzet en ook voor de manier waarop zij het voorzitterschap heeft ingevuld: betrokken,
invoelend en de ruimte biedend aan haar medebestuursleden. Zij stelt de vergadering voor
samen een lied te zingen, waarvan de tekst hieronder is opgenomen.
De ledenvergadering zingt vervolgens Mieke van den Broek toe met het volgend lied.
Afscheidslied voor Mieke
Refrein:
Mieke bedankt, bedankt, bedankt,
Voor die DHK-jaren
Mieke bedankt, bedankt, bedankt,
Voor die goeie tijd.
We bedanken je niet met een toespraak
Dat gebeurt, vinden we, al wel heel vaak
Een liedje voor jou
Voor de Dorpsraad in touw
Je vervulde uitstekend die taak.
Want Henny en Jan kwamen vragen
Of je ’t een jaar wilde wagen,
Met dorpsraad van start
Voorzitten jouw part
Dat deed je toen nog vele dagen!
Refrein:
Mieke bedankt, bedankt, bedankt,
Voor die DHK-jaren
Mieke bedankt, bedankt, bedankt,
Voor die goeie tijd.
De vergadering begon met de vraag
Hoe gaat het met jullie vandaag
Die persoonlijke noot
Die Mieke ons bood,
Waardeerden we maar al te graag.
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Met Herman was ieder ook blij,
De koffie en thee verzorgde hij,
Een vrolijke noot,
Een lekker glaasje rood,
Ja Herman is heel erg gastvrij.
Refrein:
Herman, bedankt, bedankt, bedankt,
Voor die DHK-jaren
Herman bedankt, bedankt, bedankt,
Voor die gastvrijheid
Vergaderen in de kunstkamer,
Mieke hanteerde de hamer
Ze zat voor met veel vuur,
En dat menig uur,
Ze vertrekt nu, dat vinden we jammer
Refrein:
Mieke bedankt, bedankt, bedankt,
Voor die DHK-jaren
Mieke bedankt, bedankt, bedankt,
Voor die goeie tijd.
8. Sluiting
De scheidend voorzitter bedankt voor het prachtige lied. Zij kijkt met heel veel voldoening
terug op haar 4 jaar voorzitterschap en sluit vervolgens de vergadering om 22.10 uur

Verslag: Peter Starreveld, 30-03-2011
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