
 

 
 

Jaarverslag april 2015 – april 2016 
 
Namens het bestuur van onze stichting willen wij u graag een overzicht geven van hetgeen waar 
wij ons afgelopen jaar op gericht hebben.  
 
Binnen het bestuur waren de taken als volgt verdeeld: 
(demissionair) Voorzitter : Gerbert Oonk 
2e Voorzitter   : Henk Radstaak 
Mailbeheerder   : Henk Radstaak 
Notulist   : Hannie Lensink  
Penningmeester  : Annelies Geerdink 
Leden    : Wim Wormgoor, Yvonne te Vaanholt, Roy ten Dolle 

    
Jaarvergadering 13 april 2015 
Op 13 april 2015 was onze jaarvergadering in combinatie met het jaarlijkse overleg met de 
Noordijkse verenigingen, stichtingen enz. We begonnen met een overzicht van onze acties het 
afgelopen jaar. Daarna was de beurt aan de verschillende organisaties om te vertellen waar ze 
mee bezig waren, zodat iedereen weer op de hoogte werd gesteld van het laatste nieuws.  
Jos Groothornte vertelde over de nieuw te maken noordijksite. Ellen Dijkman van de gemeente 
Berkelland vertelde over de plannen en de voortgang van de glasvezel-aanleg.  
 
Glasvezel-aanleg 
Er is veel aandacht besteed aan de aanleg van glasvezel. Vanuit de provincie was er een initiatief 
om tot de aanleg te komen. Dit is uiteindelijk door Europese wetgeving niet op korte termijn 
haalbaar gebleken. Eind 2015 kwam er bericht dat het CIF (dit is een investeringsmaatschappij) in 
overleg met de gemeente tot een positief ontvangen voorstel is gekomen. Naar verwachting zullen 
er vanaf mei  voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden. Hierop volgend wordt er van u 
verwacht dat u een overeenkomst aangaat met een aanbieder van een abonnement. Als Noordijks 
Belang staan wij achter deze ontwikkeling en willen dit ondersteunen. We hebben dan ook een 
rondgang langs alle inwoners gepland zodra er een abonnement afgesloten kan worden.  
Met deze rondgang willen we ook onze donateurslijst updaten in verband met de omzetting naar 
IBAN-nummers. Daarnaast willen we u verzoeken om een keus te maken of u een aansluiting wilt 
en met wie u een overeenkomst aan wilt gaan.  
We gaan voor een hoog aansluitingspercentage. Bij twijfel is ons advies om de goedkoopste 
aanbieder te kiezen, u sluit een contract voor 1 jaar. Wanneer blijkt dat u geen gebruik maakt van 
glasvezel of het toch te duur vindt is het mogelijk om het contract na een jaar te beëindigen. Uw 
pand behoudt daarna de aansluiting, iets wat de marktwaarde ten goede komt.  
 
Website 
Er is in samenwerking met Jos Groothornte een nieuwe site ontwikkeld. Het heeft veel moeite 
gekost om het werkbaar te krijgen. Het was een flinke klus. Nog niet alles is zoals we graag willen, 
dit heeft onze aandacht. Tijdens de vergadering zal Jos een toelichting geven op het gevolgde 
traject, de huidige status, inventariseren  welke wensen er zijn en aangeven hoe hier invulling aan 
gegeven gaat worden. 
 
Klompenpad 
Met Geesterens Belang en Gelselaars Belang wordt er hard aan gewerkt. Het vordert goed. De 
verwachting is dat het voor de zomer feestelijk geopend kan worden.  
 
Voor- en naschoolse opvang 
We zijn bezig met een inventarisatie (wie heeft behoefte, wie wil bieden). De wijziging naar een 



continu-rooster op de Tormijnschool zal hierop ook invloed gaan hebben.  
 
NLDoet 12 maart 
Het was een zeer geslaagde ochtend, waarin we samen met de ouderraad van de Tormijnschool, 
Stichting het Haarhoes en Oud Noordijk veel hebben kunnen doen. Het school- en dorpsplein ziet 
er weer picobello uit.  
 
Onderhoud plantsoenen 
Het onderhoud van de plantsoenen aan de G.L. Rutgersweg wordt verzorgd door Henk Wanink.  
Het onderhoud van de nieuwe bloembakken bij binnenkomst vanaf Neede, wordt verzorgd door de 
fam. Harderwijk en bij binnenkomst vanaf de Elsmansdijk door de fam. Wormgoor. 
Nogmaals allemaal onze hartelijke dank hiervoor. 
 
Nieuwe inwoners verwelkomen 
We hebben nieuwe inwoners een informatieboekje gebracht met een donateursformulier.   
We gaan binnenkort (als er meer duidelijkheid is over de glasvezelaanleg) rond om bij iedereen 
opnieuw een machtiging te vragen voor donateurschap en te inventariseren wie glasvezel wil laten 
aanleggen.  
 
Bestuursvergaderingen 
We vergaderen ongeveer één keer per 6 weken. Een aantal keren daarvan is de 
contactfunctionaris van de gemeente Berkelland (Jan Lubben) ook daarbij geweest.  
Daarnaast  zijn er diverse bijeenkomsten bezocht van de gemeente en de provincie en de 
Vereniging Kleine Kernen.  
 
Opgemaakt  11 april 2016 
door de (demissionair) voorzitter:    de secretaris: 

 

 

..…………………………..     …………………………….. 

Gerbert Oonk       Hannie Lensink 
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