
VOORTGANG  DORPSONTMOETINGSPLEK 

Hoe ver zitten we er nu in met die obligaties? 

Een heel interessante vraag en -beloofd is beloofd- daar  
komen we in deze bijdrage op terug. Maar houdt uw 
nieuwsgierigheid nog even in bedwang en eerst wat andere 
zaken rondom de DOP. Zoals u ongetwijfeld zelf ook heeft 

geconstateerd, staan er dagelijks voor de DOP diverse auto's en fietsen geparkeerd ten teken 
dat de gang er rondom de verbouwing stevig inzit. Geweldig dat er diverse inwoners van onze 
dorpen zijn, die aan de realisering hun steentje willen bijdragen. We kiezen er bewust voor 
hier geen namen te vermelden (je zult er eentje vergeten) maar we maken hierop nu toch een 
uitzondering en dit geldt voor Siem de Jong. Siem, de (oud) metselaar is een van de personen, 
die veel tijd steekt in ons project en hij werd afgelopen zaterdag totaal onverwacht getroffen 
door (voor zover onze info tot nu) een lichte beroerte, zodat hij met spoed moest worden 
opgenomen in het ziekenhuis. Wij hopen dat Siem snel weer helemaal herstelt en wensen hem 
en Ria uiteraard daarbij veel sterkte. Iets van andere orde: betreffende de aanmeldingen van 
vrijwilligers hebben we nu te maken met ons tweede z.g. "luxe" probleem. Was het eerste het 
hebben van genoeg vrijwilligers om tot de vorming van het DOP stichtingsbestuur te komen, 
nu hebben we ook genoeg aanmeldingen om hand- en spandiensten te verrichten bij de 
verbouwing. We hebben uw naam genoteerd en zijn daar uiteraard bijzonder erkentelijk voor. 
Kunnen wij van uw diensten gebruik maken, dan krijgt u uiteraard een uitnodiging. Blijft nu 
dus over: de aanmeldingen voor vrijwilligers in de buurtsuper en "last but not least" de 
aanmeldingen voor de obligaties. Wij horen u reeds denken: kom dan nu maar eens over de 
brug met de financiële stand van zaken. Welnu, er is tot op dit moment ingeschreven voor 
obligaties tot een bedrag van € 44.700,00.  Dit is natuurlijk een mooi bedrag, waarvoor we 
alle inschrijvers bijzonder erkentelijk zijn. Er wordt ons ook wel gevraagd: wat is jullie 
streefbedrag met die obligaties? Op voorhand excuses voor ons optimisme, maar in de diverse 
vergaderingen wordt wat dat betreft nogal eens een bedrag van € 100.000,00 genoemd en dan 
kunt u constateren dat we er "nog lang niet zijn". We willen dan ook met name die mensen 
aanmanen, die al lang van plan waren te reageren, maar dit nog steeds niet hebben gedaan. 
Overigens constateren wij nu met genoegen, dat er personen zijn, die eerst "bescheiden" 
inschreven, maar nu hun bijdrage hebben verhoogd, omdat twijfel over de realisering nu 
volkomen verdwenen is. U moet ons maar niet kwalijk nemen, dat wij blijven hameren op 
obligatieafname, maar dit heeft mede als reden, dat ook wij realistisch bezig moeten zijn met 
straks een "gezonde" exploitatie van de DOP en ons niet moeten laten leiden door alleen maar 
enthousiasme. Dus beste mensen: Doet u (nog eens) uw best? Het is de bedoeling dat aan het 
eind van deze week in de DOP een z.g. "barometer" verschijnt, waarop u bij het voorbijgaan 
telkens kunt zien wat de stand van de obligaties op dat moment is.  

Tot slot willen wij u nog even wijzen op de privéactie van DOP penningmeester Arie Loos. 
Arie heeft zich bereid verklaard om voor particulieren de IB aangifte te verzorgen, waarvan 
de inkomsten voor de DOP zijn. Dus beste  mensen, moet die klus bij u nog geklaard worden 
(vóór 1 april) laat hem uitvoeren door deze deskundige (oud) boekhouder en accountant, die 
thuis is met alle belastingregeltjes. Wij durven u (bijna) de garantie te geven dat hij het 
(redelijke) tarief dat u hiervoor op tafel moet leggen, middels de aangifte weer terugverdient. 
Dus neem contact op want VOL = VOL. 

Ook raden wij u aan onze website www.dorpsraadveldzijdewind.nl eens te  bezoeken. 

Met vriendelijke groet,                                                                                                               
De besturen van Dorpsraad en DOP    


