
Dorpsbelangen Tynaarlo is de belangenvereniging van
het dorp Tynaarlo. Wat doet Dorpsbelangen precies en
waarom zou u eventueel lid willen worden?

Dorpsbelangen zet zich in voor de belangen van het
dorp Tynaarlo; het is geen politieke partij, maar een
belangenorganisatie. Dorpsbelangen is namens de
bewoners gesprekspartner voor de Gemeente, de
Provincie en andere organisaties over zaken die u en
het dorp aangaan.

Een paar voorbeelden waarmee Dorpsbelangen zich de
afgelopen jaren heeft beziggehouden: 

- Ons Natuurbad: onderhoud, waterkwaliteit,
laten testen, zorgdragen voor toegang en veiligheid voor bewoners van het dorp;

- Het bewonerspark langs het spoor. Aanleg en onderhoud van: paden, 
voorzieningen en groen;

- AED-voorzieningen in het dorp: realisatie van AED’s, onderhoud en het verzorgen
en bekostigen van periodieke trainingen voor de burgerhulpverleners;

- Overleg met de gemeente over diverse zaken waaronder:
 De omgevingsvisie waaraan de gemeente momenteel werkt en dan in het 

bijzonder de consequenties voor ons dorp;
 De verkeerssituatie in het dorp en het verkeersveilig maken en houden;
 Het onderhoud van de Brink;
 Nieuwbouw van de school, gymzaal en MFA De Spil;
 Behoud van Sportvoorzieningen voor het dorp;
 Aanleg ietssnelweg/door ietsroute Assen – Groningen.

- Mede zorgdragen voor het paasvuur en de controle op aanlevering van het hout;
- Houden van het voorzittersoverleg waarin alle verenigingen vanuit het dorp 

vertegenwoordigd zijn om informatie uit te wisselen en samen te werken;
- Deelnemen aan overleg in gemeentelijk, regionaal en provinciaal verband;
- Drie/vier keer per jaar het schrijven en verspreiden van het nieuwsbulletin 

“Nieuwslijn” waarin u over alle activiteiten geïnformeerd wordt (per email).
- Jaarvergadering met interessante sprekers over diverse onderwerpen.

Lid worden?
Door lid te worden van Dorpsbelangen steunt u de activiteiten van de vereniging en 
helpt u ons voor de belangen van het dorp op te komen.  Een meerderheid van de plm 
500 huishoudens van ons dorp is al lid en betalen per machtiging. Het lidmaatschap kost
€ 9,- per jaar. Via bijgaand formulier kunt u zich aanmelden als lid en de 
incassomachtiging invullen. Op het emailadres dat u invult, ontvangt u de Nieuwslijn. 
Heeft u geen email? Dan ontvangt u de Nieuwslijn op papier. 
 
Het formulier kunt u inleveren bij onze penningmeester (Jolanda Elema-Bak, De 
waterkant 12, Tynaarlo) of scannen en mailen naar 
penningmeesterdbtynaarlo@gmail.com.
We zijn op Facebook te vinden als Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo.



Hiermee geef ik mij op als lid van Dorpsbelangen met ingang van het jaar 20____

Naam:               ____________________________________________________

Telefoonnummer: ____________________________________________________

E-mailadres:   ___________________________________________________

Op dit emailadres ontvangt u 3-4 keer per jaar onze Nieuwslijn.

Machtiging incasso
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Via onderstaande incasso machtiging geef ik de vereniging de mogelijkheid jaarlijks de 
contributie van mijn rekening te innen.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:

Naam: Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo
p/a adres : Dorpsstraat 45
Postcode: 9482 PB Tynaarlo 
Plaats: Tynaarlo
Rabo Bankrekening: NL53 RABO 0366.5466.78

om 1 keer per jaar de contributie van zijn/haar bankrekening af te schrijven.

Ondergetekende is bekend met het feit dat, als hij/zij niet akkoord gaat met de afschrijving,
hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag
terug te boeken.
 
Bankrekening (IBAN): _____________________________________________________

Naam en voorletters: ______________________________________________________

Adres: _______________________________________________________

Handtekening: _______________________________________________________

Datum: ________________________________________________________


