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Het bestuur van ‘Feriening foar Doarpsbelang Aldegea’ heet u van harte welkom in uw (nieuwe)
woning en wenst u veel woonplezier in ons dorp toe.
Oudega heeft een rijk en actief verenigingsleven. Maar wist u dat er ook een fanatiek ‘Doarpsbelang’ is? Een club
die zich inzet voor de leefbaarheid en gezamenlijke belangen van alle inwoners in ons dorp.
‘Doarpsbelang Aldegea’ maakt zich sinds 1908 sterk voor de leefbaarheid in het dorp. Dat doen we op diverse
manieren. Denk bijvoorbeeld aan het meedenken over de verkeersveiligheid, grote ontwikkel- en bouwprojecten in
en rondom het dorp, zoals ‘Oudega aan het Water’ en de herbestemming van zuivelfabriek ‘de Hoop’.
We zijn betrokken bij de gebiedsontwikkeling rondom de Hegewarren en de bouw van het Integraal Kindcentrum
en we zijn het vaste aanspreekpunt van de gemeente Smallingerland. Structurele klachten worden besproken met
de wijkagent, de wijkmanager van de gemeente en de woningcorporatie. Waar nodig werken we samen met de
dorpsbelangen uit de omgeving, met name uit Nijega en Opeinde, vooral met betrekking tot de verkeersveiligheid.
Maar ook op kleinere schaal dragen wij ons steentje bij aan het woon- en leefplezier in het dorp. Zo onderhouden
we met behulp van vrijwilligers diverse wandelpaden en kunstwerken en realiseren we ieder jaar een aantal
buurtbudgetprojecten. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van het beweegplein naast het MFC of de Jeu de Boules
baan voor ‘de Jonkersstee’. De huis-aan-huis dorpskrant ‘Nijs fan Aldegea’ en de intocht van Sinterklaas worden
structureel financieel ondersteund. 1x per 2 jaar organiseren wij de Alle-om-Slachte kuier.
De bestuursleden zien en horen veel, maar niet alles. Wanneer u vindt dat er zaken zijn waar wij aandacht aan
moeten besteden, of ideeën en/of verbeterpunten heeft die betrekking hebben op de buurt of het hele dorp, horen
wij dit graag van u.
‘Doarpsbelang’ is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat zij die een ANBI steunen
mogelijk in aanmerking komen voor extra belastingvoordelen. Lees hierover meer op de site van de
belastingdienst. Het KvK- en het RSIN-fiscaalnummer vindt u bovenaan in deze brief.
Al deze activiteiten en projecten kunnen we niet realiseren zonder steun van onze leden. Het dorp vormt per slot
van rekening met z’n allen ‘Doarpsbelang’. Vandaar dat we u willen vragen of u ook lid wilt worden van
Doarpsbelang en zo uw steentje bijdraagt aan onze missie om Oudega nu en in de toekomst een fijn en levendig
dorp te houden.
Steun ons en wordt lid!
Het lidmaatschap kost € 7,-- per jaar. Dit bedrag kunt u via een automatische incasso aan ons overmaken.
Ieder jaar organiseren we een ledenvergadering waarin we u persoonlijk op de hoogte stellen van de stand van
zaken en de lopende projecten en 3 x per jaar wordt er een digitale nieuwsbrief verstuurd. Uiteraard kunt u ook
altijd aanschuiven tijdens ons spreekuur voorafgaand aan een bestuursvergadering (zie Facebooksite ‘Nijs fan
Aldegea Sm.’).
Heeft u nog vragen?
Wilt u meer weten over Doarpsbelang of heeft u interesse (om mee te doen) in een specifiek project of werkgroep?
Wij horen het graag. Stuur uw vraag of idee naar dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com
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Privacy in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
Uw gegevens (naam, adres, woonplaats, e-mail, abonnementsvorm en bankgegevens) worden
opgeslagen in de ledenadministratie van de Doarpsbelang.
Uw gegevens worden bewaard in een beveiligd document en worden nooit aan anderen verstrekt.
Alleen het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen deze
gegevens inzien en bewerken.
Indien u hiermee niet akkoord gaat, kunnen wij u niet inschrijven als lid van Doarpsbelang.
Publicatie van foto's
Wij plaatsen foto's op onze website 'www.oudega.info' en/of op onze social media sites van Facebook,
Instagram, LinkedIn en Twitter.
Wij gaan er vanuit dat u toestemt met het publiceren van foto's gemaakt in publieke, openbare ruimten
waar u mogelijk op voorkomt. Indien u een redelijk belang heeft om u tegen publicatie te verzetten
dan kunt u dit kenbaar maken bij de secretaris van Doarpsbelang. De foto('s) wordt dan direct verwijderd
van onze website of Facebookpagina.
Alle door ons gemaakte foto's worden bewaard in een beveiligde omgeving en zijn niet inzichtelijk voor
anderen.
Doarpsbelang neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met ons.
Onze volledige privacyverklaring vindt u op de website www.oudega.info of is (digitaal of op papier)
te verkrijgen bij de secretaris van Doarpsbelang.
bijlage: aanmelding lidmaatschap en/of automatische incasso Doarpsbelang

versie april 2022
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NIEUW LID
en/of

MACHTIGINGSFORMULIER

SEPA

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als nieuw lid van de Feriening foar Doarpsbelang Aldegea
| Kosten abonnement per jaar vanaf 01-01-2014: € 7,-- |

Voorletter(s) en Achternaam

Straat en Huisnummer

Postcode

Woonplaats

E-mail

Datum
Handtekening
Met het plaatsen van uw
handtekening gaat u akkoord met
onze privacy bepaling.

Door het vermelden van mijn IBAN rekeningnummer verleen ik aan de 'Feriening foar Doarpsbelang
Aldegea' tot wederopzegging een machtiging om de lidmaatschapskosten jaarlijks van mijn
bankrekening af te schrijven.
IBAN rekeningnummer
Verleent u geen machtiging, dan dient u jaarlijks (in maart) het verschuldigde bedrag over te maken op bovenvermeld
bankrekeningnummer met vermelding van uw naam en adresgegevens.

U kunt dit formulier inleveren via dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com of bij de penningmeester
Monica Helmers, Sânbuorren 12, Oudega (Smallingerland)

versie april 2022
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