
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aanleiding voor de uitnodiging van het bestuur aan de leden was dat het bestuur van de 
Vereniging Dorpsbelangen Ezinge worstelt met twee zaken: 

1) Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Ezinge worstelt met de vraag wat 
de rol is van de Vereniging in het dorp. Zijn de leden wel tevreden en voelen zij zich wel 
betrokken? Waarom worden de Algemene Ledenvergaderingen niet drukker bezocht? Is de 
Vereniging Dorpsbelangen wel nodig? Of kan het dorp ook zonder de vereniging? Moet de 
vereniging misschien een andere rol krijgen in het dorp? Daarmee zou ook het werk van 
het bestuur veranderen. 

2) Ondanks verwoede pogingen is er, een half jaar na het afscheid van de vorige, 
nog steeds geen penningmeester gevonden. Zonder penningmeester kan een vereniging 
niet bestaan. Veel van de administratie en andere werkzaamheden van de penningmeester 
kunnen worden uitbesteed aan een derde partij, maar er is wel een penningmeester nodig 
(ook volgens de statuten) in het bestuur die verantwoording kan afleggen voor afrekening 
en begroting.  
 
Het bestuur van Dorpsbelangen Ezinge vroeg de leden om over deze zaken mee te denken 
en samen met het bestuur de rol van Dorpsbelangen kritisch te bespreken. Het bestuur 
stelde de ledenvergadering een drietal scenario’s voor, die later tijdens de vergadering ter 
stemming kwamen. Deze drie scenario’s luidden als volgt: 
 

1) De Vereniging Dorpsbelangen Ezinge krijgt een andere rol in het dorp. De 
Vereniging krijgt een ‘paraplu- of netwerkfunctie’ en draagt bij aan de 
samenwerking tussen verschillende mensen, verenigingen en stichtingen 
in het dorp. Daarnaast blijft de Vereniging aanspreekpunt en spreekbuis 
richting de gemeente Winsum. 

 Er komt een penningmeester die deel uitmaakt van het bestuur. 
 
2) De Vereniging Dorpsbelangen Ezinge gaat door met het takenpakket dat de 

Vereniging nu heeft. Er komt een nieuw bestuur. 
 
3) De leden van de Vereniging Dorpsbelangen Ezinge heffen de vereniging 

op.* 
 

*Voor het opheffen van de vereniging zijn statutaire voorwaarden gesteld, waaraan niet voldaan had kunnen 
worden tijdens deze ALV. De leden hadden echter wel kunnen besluiten het proces tot opheffing te starten 

 
 
Bij de Algemene Ledenvergadering waren, naast het voltallige bestuur, acht leden en een 
bijna-lid aanwezig. Het bestuur was bijzonder teleurgesteld door deze magere opkomst. 
Het beeld van het bestuur dat er weinig belang wordt gehecht aan het werk van 
Dorpsbelangen door de Ezingers werd hierdoor bevestigd. Met de leden die er waren, 
echter, vond een zeer constructieve discussie plaats.  
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In onderstaande Nijs geven wij een kort verslag van de bijzondere Algemene 
Ledenvergadering die gehouden werd op dinsdag 13 november 2012. Het bestuur had 
de leden uitgenodigd van gedachten te wisselen over de toekomst van de vereniging. 



Als snel werd duidelijk dat er weinig aanhang was voor het opheffen van de vereniging. 
Alle aanwezigen vinden het bestaan van een Dorpsbelangenvereniging van groot belang. 
Aan de orde kwam dat het bestuur van de vereniging niet genoeg voeding krijgt van het 
dorp, wellicht doordat de lijnen met andere verenigingen, stichtingen, clubs en 
dorpsbewoners in Ezinge die hiervoor nodig zijn, nu niet of niet goed genoeg 
georganiseerd zijn. De leden delen met het bestuur het gevoel dat er op dit moment 
genoeg Ezingers zijn die iets willen betekenen voor het dorp. Het gevoel is echter dat deze 
mensen, misschien anders dan in het verleden, zich niet willen vast willen verbinden aan 
een vereniging, maar af en toe willen bijdragen met de vrijheid om zich na afloop van een 
project weer terug te trekken. Een goed onderhouden netwerk binnen het dorp zou 
initiatieven en ideeen bij elkaar kunnen brengen. 
Er was ook een bedenking bij een netwerkfunctie  van Dorpsbelangen: de afhankelijkheid 
van de wil en het initiatief van andere organisaties en dorpsbewoners. Het bestuur 
bevestigde dat Dorpsbelangen alleen een netwerk- of paraplufunctie kan vervullen, 
wanneer de andere organisaties in het dorp daar behoefte aan hebben en de meerwaarde 
van zien. Het bestuur is echter van mening, dat als die behoefte niet blijkt te bestaan, er 
kritisch moet worden bekeken of er uberhaupt wel echt behoefte is aan een 
dorpsbelangenvereniging.  
 
Na de discussie werden de drie scenario’s en een vierde scenario, ingebracht door de 
ledenvergadering, in stemming gebracht. Het bestuur, bestaande uit vijf leden van de 
vereniging, stemde mee. De meerderheid van de stemmen (13) werd uitgebracht voor 
scenario 1 -een netwerkfunctie voor de Dorpsbelangenvereniging-; een (1) stem werd 
uitgebracht voor het opheffen van de vereniging.   
 
Het bestuur zal nu gaan onderzoeken hoe de Vereniging Dorpsbelangen Ezinge een 
netwerkfunctie zal kunnen gaan vervullen in het dorp. Uiteraard houden wij de leden op de 
hoogte van onze vorderingen en bevindingen. 
 
Onderdeel van scenario 1 is dat er een penningmeester komt binnen het bestuur. Als 
bestuur vinden wij, na een zoektocht van ruim een jaar, en een penningmeesterloos 
tijdperk van een half jaar, een termijn van zes weken redelijk. Concreet betekent dat dat 
als er voor 1 januari 2013 geen penningmeester is gevonden, de leden van het bestuur 
hun functie ter beschikking zullen stellen en de leden verzoeken een nieuw bestuur te 
kiezen.  
 
Mocht u enthousiast zijn over het plan om een nieuwe rol voor Dorpsbelangen te 
onderzoeken en willen bijdragen aan de Vereniging, laat u ons dat dan alstublieft weten 
via dorpsbelangenezinge@gmail.com of door een van de bestuursleden te bellen. We 
kregen al enthousiaste aanmeldingen van een aantal leden, maar zijn altijd op zoek naar 
meer hulp. 
 
Misschien overweegt u om penningmeester te worden. We zullen u met open armen 
ontvangen. Uiteraard kunt u geheel vrijblijvend bij ons informeren over wat deze functie 
precies inhoudt.  
 
Tot slot willen wij de leden die aanwezig waren op de ALV hartelijk bedanken voor hun 
komst en hun waardevolle bijdrage aan onze discussie.   
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