Jaarverslag & Financieel Overzicht
2021
Dorpsraad Nisse
Stichting Dorpsraad Nisse
dorpsraad@nisse-info.nl
www.nisse-info.nl

Inhoud
1

Inleiding ................................................................................................................................... 2

2

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

3

Activiteiten in 2021 ................................................................................................................... 3

4

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

5

Financieel jaaroverzicht ........................................................................................................... 4

jaarverslag & financieel overzicht 2021 Dorpsraad Nisse

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.
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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 negen leden. Mevrouw Kölker heeft aan
het einde van het jaar afscheid genomen van de Dorpsraad. De bestuurssamenstelling ultimo 2021
is als volgt:
de heer D. (Dick) van Gelswijk
de heer T. (Theo) van der Sluijs
mevrouw W. (Wilma Vos)
mevrouw P. (Petra) Elbertsen
mevrouw E. (Evelien) Boerma
de heer W.J. (Willem Jan) Boot
mevrouw M. (Marjan) Kruyk
de heer A. (Adri) Spruit

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid
lid

Het bestuur van de Dorpsraad heeft in 2021 zeven maal vergaderd. Een groot deel van de
vergadering vond digitaal met behulp van MS Teams plaats. Dit als gevolg van de Coronamaatregelen waardoor het niet toegestaan was in een groep bijeen te komen. Hoewel het digitaal
vergaderen niet ideaal is, kon de Dorpsraad op deze manier toch het werk voortzetten.
Om gezondheidsredenen moest de voorzitter tijdelijk zijn taken neerleggen. Hij is waargenomen
door de vicevoorzitter.
Eenmaal per jaar organiseert de Dorpsraad een vergadering voor alle inwoners van Nisse. In 2021
vond deze vergadering plaats op 11 oktober. Deze vergadering kon gelukkig gewoon in
’t Durpsuus plaatsvinden.
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Activiteiten in 2021

Het was net als 2020 opnieuw een bijzonder jaar waarin de Coronapandemie en de daarmee
gepaard gaande maatregelen alles bepalend waren. De Dorpsraad heeft zijn best gedaan om de
lopende dossiers te bewaken en waar dat mogelijk was ook nog stappen te zetten. De volgende
onderwerpen zijn aan de orde geweest.
•

•

•

•

•

•

De Dorpsraad heeft regelmatig contact met de gemeente. In 2021 is het ontbreken van een
leuning bij de trap van de muziektent aangekaart. De gemeente neemt dit mee in het
onderhoudsplan. Ook is contact gezocht over de herbestemming van het terrein van de
tennisvereniging. Dit krijgt in 2022 een vervolg.
Veiligheid
Verkeersveiligheid bleef net als in voorgaande jaren op de agenda van de Dorpsraad staan. Dit
betreft vooral de gereden snelheid op de van der Poest Clementstraat, de Zuidweg en de
Drieweg, het naleven van de rijrichting op het Dorpsplein, de wisselende maximumsnelheden
op de Drieweg (50 – 60 – 80 km/uur) en de plaatsen waar de bebouwde kom begint.
De Dorpsraad is verheugd dat vooral met betrekking tot de Drieweg we langzaamaan gehoor
vinden bij de gemeente die welwillend lijkt om samen met de Dorpsraad op te trekken richting
de overige wegbeheerders. We hebben goede hoop dat dit uiteindelijk zal leiden tot
aanpassing van het stuk Drieweg ter hoogte van ons dorp.
Voor het naleven van de rijrichting op het Dorpsplein heeft de Dorpsraad onder andere een
leverancier van een bedrijf in Nisse aangesproken. Deze rijdt nu een andere route.
Ontwikkelingen bedrijven
De Dorpsraad volgt de ontwikkelingen bij de bedrijven in het dorp. Zo ook bij het
transportbedrijf aan de Drieweg, in de volksmond “Bosman”. Aandachtspunten daarbij zijn het
effect van de ontwikkelingen op de (leef)omgeving en verkeersdrukte. Ook de landschappelijke
inpassing is voor de Dorpsraad een belangrijk punt. De Dorpsraad heeft deze punten in een
brief aan het bedrijf en de gemeente kenbaar gemaakt. Naar aanleiding hiervan is een gesprek
gevoerd met het bedrijf.
Groenstructuurplan
Over het groenstructuurplan voor Nisse is uitgebreid gesproken. Tijdens de jaarvergadering
heeft de gemeente een toelichting gegeven. Het is niet de bedoeling om het plan blindelings uit
te voeren. Telkens wanneer het nodig is het groen in en om Nisse aan te pakken, zal worden
gekeken wat hierover in het plan staat en of dat op dat moment nog gewenst is. De Dorpsraad
vond het jammer dat het plan met een beperkte inspraak tot stand is gekomen en is blij met de
toezegging van de gemeente dat er bij de uitvoering telkens nieuwe mogelijkheden zullen zijn
voor inspraak.
Nisse Schoon
De Dorpsraad neemt geregeld het initiatief om mensen enthousiast te maken voor het
schoonhouden van het dorp door onder andere opruimacties te organiseren. Ondanks de
Coronamaatregelen is dat ook in 2021 weer gelukt. De Dorpsraad zal deze activiteit op gezette
tijden blijven organiseren.
Diversen
Doorgaans passeren in de vergaderingen van de Dorpsraad verschillende kleinere
onderwerpen de revue. Zo is er aandacht geweest voor de benutting van de wandelpaden rond
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•

•

het dorp (onder andere de samenloop mountainbiken en wandelen), het opknappen van de
boomgaard in de kasteeltuin en de gevolgen van nieuwe wetgeving (WBTR en UBO-register)
voor de stichting Dorpsraad Nisse.
De Dorpsraad beheert het geld van de AED-werkgroep. In het financieel jaaroverzicht is het
tegoed als bestemmingsreserve opgenomen. In hoofdstuk 5 van dit verslag is een overzicht
opgenomen van de mutaties in 2021.
De Dorpsraad heeft het maken van de dorpskrant Belevenissen in beheer. In het financieel
jaaroverzicht is het tegoed als bestemmingsreserve opgenomen. In hoofdstuk 5 van dit verslag
is een overzicht opgenomen van de mutaties in 2021.

De Dorpsraad krijgt doorgaans veel uitnodigingen voor bijeenkomsten en werkgroepen. Telkens
wordt een afweging gemaakt of het zinvol is iets bij te wonen. In 2021 waren er als gevolg van de
Coronamaatregelen nauwelijks bijeenkomsten en zijn aangekondigde bijeenkomsten afgelast. We
gaan ervan uit dat in 2022 ook in dit opzicht het normale leven weer op gang komt.
In de jaarvergadering zijn de samenstelling van het bestuur, het jaarverslag 2020 en het financieel
overzicht 2020 aan de orde geweest. Ook heeft een ambtenaar van de gemeente Borsele een
toelichting gegeven op het Groenstructuurplan voor Nisse. En dorpswethouder Van der Plasse
was aanwezig om met de dorpsbewoners in gesprek te gaan
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Naar de toekomst…

De Dorpsraad heeft samen met de inwoners en belanghebbenden een dorpsvisie opgesteld. Deze
dorpsvisie is de leidraad voor het werk van de Dorpsraad in de komende jaren. De dorpsvisie is te
lezen op de website van Nisse: www.nisse-info.nl.
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Financieel jaaroverzicht

beginsaldo 01-01-2021

1.957,34
KOSTEN BATEN
119,37
412,95
133,42
0,00
391,56
1.057,30
1021,23
0,00
50,00
1.071,23

bankkosten
facturen
declaratie
AED
Belevenisse
subsidies
AED
Belevenisse

eindsaldo 31-12-2021
bestemmingsreserve AED Nisse
bestemmingsreserve Belevenisse

1.971,27
132,22
-205,62
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De inkomsten van de Dorpsraad bestonden in 2021 uit een subsidie van de gemeente Borsele:
€ 1.021,23. De beschikking voor deze subsidie is afgegeven voor 2020 tot en met 2023.
De uitgaven van de Dorpsraad bestonden uit:
• de kosten die gepaard gaan met de bankrekening van de stichting: € 119,37;
• facturen: € 412,95;
o zaalhuur in ’t Durpsuus: € 19,80;
o catering vergaderingen inclusief de jaarvergadering en Nisse Schoon: € 263,25;
o kosten ICT Dorpsraad en hosting website dorp: € 69,90;
o flyer vrijheidssoep 5 mei 2021: € 60,00;
• declaraties: diversen waaronder lief & leed: € 133,42.
Het totale batig saldo op de rekening van de Dorpsraad bedraagt € 1.971,27. Hiervan is € 132,22
geoormerkt voor de instandhouding van de AED Nisse. De Belevenissen heeft een negatief saldo
aan het einde van het jaar: - € 205,62.
Bestemmingsreserve AED
beginsaldo 01-01-2015

345,05
bij
af
0,00
0,00
15,00 101,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 125,89
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00 227,83

boekingen 2015
boekingen 2016
boekingen 2017
boekingen 2018
boekingen 2019
boekingen 2020
boekingen 2021

eindsaldo 31-12-2021

132,22

Er zijn in 2021 geen kosten en inkomsten voor de instandhouding van de AED te melden. Het batig
saldo blijft € 132,22.
Bestemmingsreserve Belevenissen
Onderstaand de kosten en baten ten laste van de bestemmingsreserve Belevenissen:
• dankzij 1 sponsor zijn de inkomsten dit jaar € 50,00;
• de kosten betreffen het printen van de Belevenissen: € 391,56.
Om het saldo aan te vullen zijn alle sponsoren aangeschreven voor een nieuwe bijdrage. Het
effect hiervan wordt zichtbaar in 2022.
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beginsaldo
boekingen 2017
boekingen 2018
boekingen 2019
boekingen 2020
boekingen 2021
saldo

bij

af

0,00
0,00
525,00
350,00
50
925,00

444,57
398,80
492,55
377,36
391,56
2104,84

974,22

-205,62
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