
 

 

 
 
 
 

Jaarverslag & Jaarrekening 2017 
Dorpsraad Nisse 

 

 

Stichting Dorpsraad Nisse 

dorpsraadnisse@gmail.com 

www.nisse-info.nl 

april 2018 

 

 

 

Inhoud 
1 Inleiding ................................................................................................................................... 2 

2 Bestuur .................................................................................................................................... 2 

3 Activiteiten in 2017 ................................................................................................................... 2 

4 Naar de toekomst… ................................................................................................................. 4 

5 Jaarrekening ............................................................................................................................ 5 

 

  

mailto:dorpsraadnisse@gmail.com
http://www.nisse-info.nl/
http://www.nisse-info.nl/


Jaarverslag & Jaarrekening 2017 Dorpsraad Nisse 

2 
 

1 Inleiding 

De Dorpsraad Nisse is op 25 januari 1994 ingesteld. Op 30 oktober 2012 is de Stichting Dorpsraad 

Nisse opgericht. De stichting, en daarmee de Dorpsraad, heeft als doel: 

 een schakel zijn tussen overheden, overheids- en particuliere instellingen, bedrijven en 

inwoners van Nisse; 

 de leefbaarheid van Nisse behouden en verbeteren en daarbij duurzaamheid stimuleren; 

 het direct en indirect bevorderen van initiatieven en maatregelen die aan de bevolking van 

Nisse ten goede komen. 

De Dorpsraad doet dit onder andere door een klankbord te zijn voor de inwoners van Nisse, waar 

nodig het gesprek aan te gaan met de verschillende belanghebbenden, voorlichting te geven over 

zaken die het dorp raken en het toetsen van (overheids-)beleid. 

2 Bestuur 

Het bestuur van de Dorpsraad bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden. Meerderjarige 

inwoners van Nisse kunnen lid worden van het bestuur. 

 

Bij aanvang van het verslagjaar bestond het bestuur uit zeven leden. De bestuurssamenstelling 

ultimo 2017 is als volgt: 

 

de heer D. (Dick) van Gelswijk voorzitter 

de heer H. (Haike) Maat vicevoorzitter 

mevrouw N. (Nicolette) Kölker secretaris 

mevrouw P. (Petra) Elbertsen penningmeester 

mevrouw M. (Marjan) Kruyk lid 

de heer A. (Adri) Spruit lid 

de heer E. (Erwin) Wondergem lid 

 

In december 2017 gaf de heer Maat te kennen zijn lidmaatschap met ingang van 2018 neer te 

moeten leggen. 

 

Het bestuur van de Dorpsraad heeft in 2017 zeven maal vergaderd. Eenmaal per jaar organiseert 

de Dorpsraad een vergadering voor alle inwoners van Nisse. In 2017 vond deze vergadering 

plaats op 10 mei. 

Op 15 november 2017 organiseerde de Dorpsraad in samenwerking met de gemeente een 

bijeenkomst in het kader van Nisse 2030. 

3 Activiteiten in 2017 

De volgende onderwerpen zijn in de Dorpsraad aan de orde geweest. 

 

 Veiligheid 

Veiligheid staat net als in voorgaande jaren prominent op de agenda van de Dorpsraad. In 
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2017 is vooral aandacht gegeven aan de verkeersveiligheid. Dit betreft de gereden snelheid op 

de van der Poest Clementstraat, de Zuidweg en de Drieweg. 

o De aanpassing van de bestrating in de van der Poest Clementstraat heeft onvoldoende 

bijgedragen aan het matigen van de snelheid. De Dorpsraad blijft dit onder de aandacht 

brengen van de gemeente. 

o De resultaten van de snelheidsmeting die eind 2016 op de Drieweg is gehouden, zijn 

ronduit schokkend. De Dorpsraad spreekt regelmatig met de Provincie en de gemeente 

om te komen tot oplossingen. Vooralsnog blijven betrokken partijen naar elkaar 

verwijzen. De Dorpsraad heeft het gevoel dat de zorgen van het dorp onvoldoende 

serieus genomen worden en overweegt met een ludieke actie aandacht te vragen voor 

het probleem. 

o De bebording op het Dorpsplein is op verzoek van de Dorpsraad terug geplaatst 

waardoor er voor bezoekers geen verwarring meer is over de rijrichting. 

 Bij de gemeente Borsele is aandacht gevraagd voor de effecten van het cultuurbeleid op de 

financiële positie van enkele, voor onze regio, belangrijke musea. 

 Op initiatief van de gemeente (Borsele 2030) is een start gemaakt met Nisse 2030. Op 

21 februari 2017 organiseerde de gemeente een eerste bijeenkomst. Inwoners konden 

aangeven wat zij van belang vinden voor de toekomst van het dorp. Hieruit zijn drie 

werkgroepen gekomen die aan de slag zijn gegaan met een aantal van de punten: 

Duurzaamheid, Nisse voor Elkaar en Imago. Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad in 

mei 2017 hebben de werkgroepen een tussenstand van hun werkzaamheden gepresenteerd. 

Daarbij was er uitgebreid aandacht voor het voorstel van de werkgroep Duurzaamheid om te 

komen tot een postcoderoos. 

Voor de Dorpsraad kwam de bijeenkomst in februari als een verrassing. Ook miste de 

Dorpsraad, naast de waardevolle acties van de werkgroepen, een duurzaam perspectief op de 

toekomst van het dorp. De Dorpsraad vindt dat als het over de toekomst van het dorp gaat een 

dorpsraad daarin een belangrijke rol kan spelen. In goed overleg met en met faciliteiten van de 

gemeente heeft de Dorpsraad daarom de regie genomen door de ideeën over de toekomst te 

bundelen in een dorpsvisie. In november 2017 heeft de Dorpsraad in samenwerking met de 

gemeente inwoners en belanghebbenden bij het dorp uitgenodigd voor een avond om inbreng 

voor de dorpsvisie op te halen. De dorpsvisie die daaruit voort gekomen is, wordt op de 

jaarvergadering van 2018 gepresenteerd en vastgesteld. Daarna wil de Dorpsraad met 

werkgroepen verder om de visie in de komende jaren te realiseren. 

 In 2016 is samen met andere dorpsraden in de gemeente een begin gemaakt met het 

versterken van de relatie tussen de dorpsraden en de gemeenten. Dit heeft in 2017 geleid tot 

concrete afspraken. In de komende periode zal blijken of die tot de gewenste verbetering 

leiden. 

 Om toeristen in het dorp wat langer vast te houden, het behoud van voorzieningen te 

stimuleren en te laten zien hoe mooi Nisse is, was eerder al gestart met het opzetten van een 

wandelommetje rond Nisse. Het ommetje is klaar en zal in 2018 in gebruik worden genomen. 

 Hoewel de Dorpsraad het vertrek van Jikkemiene betreurt, is er begrip voor het besluit van 

Gors. De Dorpsraad heeft bij de gemeente aandacht gevraagd voor het betrekken van het dorp 

bij de toekomstige invulling van het pand mocht er sprake zijn van een vervangende activiteit. 

 De Dorpsraad is nog steeds op zoek naar een goede plek voor het archief. Het is de bedoeling 

het archief zodanig onder te brengen dat alle dorpelingen er vrij toegang tot hebben. De 
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mooiste oplossing hiervoor is ’t Durpsuus. Voorlopig staat het archief op de zolder van een van 

de leden van de Dorpsraad. 

 Het is gelukt om een nieuwe website voor het dorp te maken: www.nisse-info.nl. Op de 

jaarvergadering in 2018 zal deze gepresenteerd worden. 

 De Dorpsraad beheert het geld van de AED-werkgroep. In de jaarrekening is het tegoed als 

bestemmingsreserve opgenomen. In 2017 zijn er geen wijzigingen geweest in deze post. 

 De Dorpsraad heeft in 2016 het maken van de dorpskrant Belevenissen van enkele 

dorpsbewoners overgenomen. Begin 2017 is het resterende budget overgeheveld naar de 

rekening van de Dorpsraad waardoor de Dorpsraad beheerder is geworden van het budget. In 

de jaarrekening is het tegoed als bestemmingsreserve opgenomen. In hoofdstuk 5 van dit 

verslag is een overzicht opgenomen van de mutaties in 2017. 

 

In 2017 heeft de Dorpsraad de volgende gasten ontvangen. 

 Mevrouw Karin van Iersel van het Vrijwilligershuis Borsele. Zij heeft de Dorpsraad 

geïnformeerd over Borsele voor elkaar (www.borselevoorelkaar.nl). Dat is een website voor 

inwoners van de gemeente die hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar brengt. De Dorpsraad heeft 

aandacht gevraagd voor een goede afstemming tussen verschillende initiatieven op dit gebied 

(onder andere Zorgzame Dorpen en het steunpunt Nisse). 

 De heer Gerben Dijksterhuis, burgemeester van Borsele. De nieuwe burgemeester heeft kort 

na zijn aantreden de Dorpsraad bezocht voor een kennismaking. In een prettig gesprek heeft 

de Dorpsraad de aandachtspunten voor het dorp benoemd. 

 Tenslotte is er bijgepraat met een afvaardiging van TON. Hieruit is onder andere de 

nieuwjaarsbijeenkomst voor verenigingen en inwoners van Nisse voorgekomen die op 

13 januari 2018 is gehouden. 

 

Een afvaardiging van het bestuur heeft deelgenomen aan de jaarlijkse gebruikersvergadering van 

het dorpshuis. 

 

De Dorpsraad krijgt veel uitnodigingen voor bijeenkomsten en werkgroepen. Telkens wordt een 

afweging gemaakt of het zinvol is om erop in te gaan. In 2017 waren leden van de Dorpsraad 

aanwezig bij een bijeenkomst Hartveilig Wonen, het overleg van de gezamenlijke dorpsraden, 

bijeenkomsten van de vereniging Kleine Kernen, een voorlichtingsavond over duurzame energie, 

de jaarlijkse bijeenkomst van EPZ voor dorpsraden, vergaderingen van de gemeenteraad en 

overleg met wethouders. 

 

In de jaarvergadering zijn de samenstelling van het bestuur, het jaarverslag 2016 en de 

jaarrekening 2016 aan de orde geweest. Het inhoudelijk thema van de jaarvergadering was Nisse 

2030. Dorpswethouder Ad Schenk en Ad Phernambuq van het Zeeuws Klimaatfonds waren te gast 

voor respectievelijk Nisse 2030 en uitleg over de postcoderoos. 

4 Naar de toekomst… 

De Dorpsraad heeft samen met de inwoners en belanghebbenden een dorpsvisie opgesteld. Deze 

dorpsvisie wordt gepresenteerd en vastgesteld tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad op 

9 mei 2018. De (concept)visie is te lezen op de website: www.nisse-info.nl. 

http://www.nisse-info.nl/
http://www.borselevoorelkaar.nl/
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De dorpsvisie is de leidraad voor het werk van de Dorpsraad in de komende jaren. 

5 Jaarrekening 

 
 

De inkomsten van de Dorpsraad bestaan uit een subsidie van de gemeente Borsele: € 1018,83 per 

jaar. De beschikking is afgegeven voor 2016 tot en met 2019. De gemeente heeft in 2017 alle 

dorpsraden € 100,- gegeven als tegemoetkoming voor de kosten van de kennismaking met de 

nieuwe burgermeester. Daarnaast is € 974,22 budget voor het maken van de Belevenissen 

overgeheveld door de voormalige werkgroep. 

 

De uitgaven van de Dorpsraad bestonden uit: 

 de kosten die gepaard gaan met de bankrekening van de stichting: € 130,63; 

 facturen voor vergaderingen in ‘t Durpsuus (zaalhuur en catering) en de website: € 392,29; 

 er zijn geen kosten en baten ten laste van de bestemmingsreserve AED; 

 

 
 

JAARREKENING 2017

beginsaldo 01-01-2017 2.232,51

KOSTEN BATEN

bankkosten 130,63

facturen 392,29

AED 0,00

Belevenisse 444,57

967,49

subsidies 1118,83

AED 0,00

Belevenisse 974,22

2.093,05

eindsaldo 31-12-2017 3.358,07

bestemmingsreserve AED Nisse 258,11

bestemmingsreserve Belevenisse 529,65

besteedbaar saldo  31-12-2017 2.570,31

beginsaldo 01-01-2015 345,05

bij af

boekingen 2015 0,00 0,00

boekingen 2016 15,00 101,94

boekingen 2017 0,00 0,00

15,00 101,94

eindsaldo 31-12-2017 258,11
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 Belevenissen 

o de baten betreffen het overgehevelde saldo van de voormalige werkgroep: € 974,22; 

o de kosten betreffen het printen (€ 404,57) en rondbrengen (€ 40,-) van de 

Belevenissen: € 444,57. 

 

 
 

Het totale batig saldo bedraagt € 2.232,51. Hiervan is € 258,11 geoormerkt voor de instandhouding 

van de AED Nisse en € 529,65 voor Belevenissen. Het vrij besteedbaar saldo is derhalve: 

€ 2.570,31. 

beginsaldo 01-01-2017 974,22

bij af

boekingen 2017 0,00 444,57

0,00 444,57

eindsaldo 31-12-2017 529,65


