Notulen van de V.V.V./D Jaarvergadering over 2013, vrijdag 4 april 2014
Aanwezig:
Harma de Vries, Klaas Hulst, Bettie van Veen, Aldert van Ess, Annet Bakker, Harry Veen, Aries Bottema,
Joost Vonk, Mieke Vonk, Cor Slob, Janet Snijder, Ellen
, Irma Dennekamp, Bas Ottens, Els , Jan de
Vries, Jolien Uilhoorn, Jan Snijder, Germaine Hanquier, Marie-Lou Gregoire, Wilma Steenhuis
Met kennisgeving afwezig:
Thirsa Rijskamp

1. Opening
 Bij afwezigheid van Kor opent Harry de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen van de algemene jaarvergadering op 5 april 2013
 Wilma leest de notulen voor. De penningmeester tekent de notulen voor akkoord (komt op de site).
3. Ingekomen stukken en mededelingen
 Er zijn geen specifieke stukken aangeleverd voor deze vergadering.
 Harry deelt mee dat de koffie voor rekening van de VVV/D is.
4. Jaarverslag over 2013
 Het jaarverslag wordt voorgelezen door Wilma en voor akkoord getekend door Harry (komt in de
Roegkop).
5. Verslag Verkeerswerkgroep
 Op woensdag 2 april 2014 zijn er 6 plantenbakken als proefopstelling door het dorp verspreid, in de
hoop dat dit de snelheid er uit zal halen.
 Er is in 2013 5 keer een overleg geweest, waarvan 3 met de gemeente.
 Bij Veilig Verkeer Nederland is een meldpunt aangemaakt. Door te klikken op buurttafel Garsthuizen
kan iedereen daar iets op zetten. Er staat nu 1 melding op.
 Het verkeer wordt steeds groter en zwaarder en dat merk je aan de huizen.
 Er komt niet echt actie uit de gemeente.
 Klaas: De bloembak bij Grieko staat niet goed. Als je naast de bak rijd, rijd een tegenligger zo tegen
je aan. En de betonpaal op de stoep tegenover Jan Snijder moet een tegel overzij.
 Harry: We wachten maar af.
 Annet: Echt gevaarlijke dingen moeten doorgegeven worden.
 Marie-Lou: Eigenlijk zou de auto navigatie moeten worden aangepast zodat vrachtverkeer niet meer
door het dorp gestuurd wordt. Dit schijnt een lang traject te zijn.
 Bettie: Waarschijnlijk wordt de weg aangepast bij groot onderhoud.
6. Financieel verslag penningmeester VVV/D. Waaronder verslag speeltuin, oud papier, toneel en
jeugd
 In overeenstemming met de verdeelsleutel (op basis van inkomsten) zijn de algemene kosten voor
speeltuin, VVV/D, Jeugd, Oud papier pot en toneel verdeelt, iedereen betaald naar ratio mee aan de
algemene kosten (hierbij worden niet de sponsorgelden voor de speeltuin meegerekend);
 Het totale vermogen van de gehele paraplu is € 13.580,92;
 Het financieel jaar is hier alleen 2013;
 De jeugdsoos en toneel lopen nog steeds oud papier (€ 150,00 per keer dat er gelopen wordt), maar
zij slapen.
 Als morgen toneel of de jeugd weer start, dan is er geld aanwezig (zal dan vergelijkbaar gaan, zoals
de Roegkop nu).






De oud papier pot teert in vanwege de lage prijs die papier op dit moment heeft. Het laagste bedrag
dat het papier opbracht was € 66,00 en dat was nog dankzij de garantieprijs van de gemeente.
Op blz. 3 van het financieel verslag staan de vorderingen. De Nam zou in 2011 een bijdrage doen.
Deze is nooit ontvangen en Harry kan er niks mee. Bettie had vorig jaar al aangegeven hierbij te
willen helpen, Harry legt opnieuw dit verzoek bij haar neer (overleg).
Per ongeluk is bij de vorderingen € 2.000,00 van de Rotary genoteerd, dit is helaas niet waar
(miscommunicatie bij sponsorgelden).
Dit jaar (2013) waren er extra inkomsten door het ophalen van de contributie over 2012.

7. Financieel verslag Roegkop
 De exploitatie over het boekjaar bedraagt € 604,81.
 Mieke wordt de nieuwe penningmeester.
8. Verslag kascommissie
 Janet Snijder en Mieke Vonk hebben alles gezien, de boeken, bonnetjes en bankafschriften. Ze
hebben er ook nog veel van geleerd. Alles is in orde bevonden en ze verlenen de penningmeesters
decharge.
9. Benoeming nieuw lid kascommissie
 Janet wordt bedankt voor 2 jaar kascommissielid. Mieke mag nog in de commissie blijven voor het
financieel jaar 2014 voor de VVV/D kas. Jan Snijder neemt die taak op zich bij de Roegkop (Mieke
mag haar eigen boeken niet controleren). Aldert van Ess gaat Jan en Mieke assisteren.
Pauze
10. Bestuursverkiezing
 Aftredend secretaris en niet herkiesbaar: Aries Bottema
o Aries wordt bedankt onder luid applaus. En krijgt door het kersverse bestuurslid Jolien
een enorme mand met nuttige en lekkere etenswaren overhandigd. Hierna bedankt Aries
op zijn beurt alle mensen die hem weer geholpen hebben toen hij ‘zomaar’ was benoemd
als secretaris. Een taak die hij op zich had genomen omdat destijds niemand het wilde
doen. Hij heeft het er dan ook best moeilijk mee gehad. Als al die mensen hem niet
hadden geholpen was de VVV/D niet de VVV/D geweest zoals die nu is. Er blijft gelukkig
een goede ploeg achter. Natuurlijk mogen we Aries nog steeds om hulp vragen bij
evenementen e.d..
 Het bestuur stelt voor als kandidaat secretaris Wilma Steenhuis.
o Bezwaar tegen Wilma als secretaris? Ze kan niet zo goed schrijven, maar maakt lekkere
cake. Oké.
 Het bestuur stelt voor als kandidaat bestuurslid Jolien Uilhoorn
o Tegen Jolien als nieuw bestuurslid zijn geen schriftelijke bezwaren binnen gekomen.
Gefeliciteerd!
 Aftredend en herkiesbaar: Annet Bakker en Kor Rust.
o Tegen Annet als bestuurslid zijn geen bezwaren, ze mag blijven.
o Kor als voorzitter. Hierop komen toch enige reacties los. Er wordt over het algemeen
gevonden dat Kor niet de echte voorzitter kwaliteiten bezit. Een goede voorzitter behoort
het belang van het dorp te dienen en het gezicht van het dorp te zijn. Er is bij zijn eerste
aanstelling al afgesproken dat hij te allen tijde kan worden aangesproken op zijn gedrag.
Maar gezien het feit dat hij deze taak op zich heeft genomen in een tijd dat mensen
schaars waren en er formeel een voorzitter nodig is en de VVV/D ondanks dat toch prima
functioneert, mag hij toch aanblijven als voorzitter. Er wordt mee ingestemd als anderen
de meer publieke taken op zich nemen (zoals dat nu ook al gebeurt).

11. Bespreking activiteiten van 2014
De volgende voorstellen worden gedaan:

woensdag 16 april
maandag
21 april
donderdag 1 mei
zaterdag
10 mei
din. 3 t/m vr. 6 juni
zaterdag
7 juni
vr 20 en zat 21 juni
juli/augustus
?
donderdag
november
zaterdag 22 nov.
zondag
21 dec.
zaterdag 17 of 31 jan. 2015



Paastakknutselen
neuten schaiten
kinderactiviteit
bloemen / plantenverkoop (11 mei is Moederdag)
avondvierdaagse
barbecue
zomerfeest
wadlooptocht naar Ameland met evt. overnachten
survivaltocht / spooktocht?
kinderactiviteit (herfstvakantie)
verkeersquiz
Sint intocht
Kerstbrunch
Winterfeest

De schouw / overleg met B&W moet eigenlijk op het gele briefje en de site komen, zodat mensen
weten dat ze hun vragen e.d. kunnen aangeven bij de VVV/D omdat de gemeente er vanuit gaat dat
de VVV/D alles van het dorp weet.
Ideeën voor nieuwe activiteiten? Ze moeten wel onder de vlag van de VVV/D vallen.
o Cor: De avondvierdaagse moet eigenlijk wat eerder starten. Het wordt nu vaak te laat
voor de kinderen die de volgende dag ook weer gewoon naar school moeten.
o Motortoertocht.
o Mieke heeft zelf al een hondenwandeling oproep gedaan.

12. Samenwerking met Stichting Beheer Binhoes (SBB)
 Harma neemt het woord en verteld dat de samenwerking goed gaat. Wilma levert nog steeds de
teksten (van de VVV/D) aan voor het gele briefje.
 Het ‘Vrienden van de SBB’ project liep goed vorig jaar. Bettie heeft het toen bij haar rondgang voor
de Roegkop contributie meegenomen. Dit jaar zal Joost dat doen. ‘Vrienden van de SBB’ zal dan
iets breder getrokken worden. Het zal dan zijn ten behoeve van alles waar de SBB geld voor nodig
heeft. Dat kunnen spullen zijn, maar ook voor de muziek.
 Stichting Dorpshuis (SDG) heeft na de brand alles weer overgedragen aan de SBB.
 Klaas Dorenbos klust veel voor SD en SBB. Er wordt eigenlijk nog iemand gezocht die goed deuren
kan schilderen. Er wordt direct gezegd dat onze nieuwe dorpsbewoner Wiebe heeft aangeboden om
te helpen.
 De SDG is eigenaar van het gebouw, de SBB exploiteert het. Hier zat vroeger een kloof tussen. Nu
is de samenwerking zo goed dat er aan gedacht wordt om beide Stichtingen één te laten worden.
Om dan als paraplu met commissies te werken. Er moet nog wel juridisch uitgezocht worden hoe dit
allemaal het beste kan.
 Afgelopen muziek avond was er helaas weinig publiek. Ze zijn wel heel goed. Omdat zoveel mensen
dit hebben moeten missen zijn ze direct gevraagd voor het zomerfeest. Alleen kun je van een zeven
koppige band niet direct een antwoord verwachten.
 In mei treedt de Shamrock Klaver-Band op. Zij zijn een soort Duitse Rapalje.
 Met de SBB gaat het goed, maar Harma gaat per 1 februari 2015 uit het bestuur. Als er zich eerder
een nieuw bestuurslid aanmeldt, dan vertrekt zij eerder.
 Martha de Vries heeft het SBB bestuur verlaten, en Heidi Broersma is er in gestapt.
13. Rondvraag
 Harry: Contributie
o Het blijft € 7,50 voor alleenstaanden en € 13,50 voor een gezin.
 SBB: bijdrage uit de oud papier pot
o De SBB vraagt of ze dit jaar (weer) geld (€ 350,00) uit de oud papier pot mogen hebben
voor het kijk en luistergeld. Dit is hun 4e x in een rij met een verzoek om geld, 2 x
brandblusser en 1 x kijk en luistergeld.
o Het is ondertussen niet meer incidenteel maar structureel. In verband met de lage











papierprijzen wordt dit ook lastig omdat we zo het risico open om de pot leeg te trekken.
De pot is bestemd voor het hele dorp, voor bijzondere dingen.
o Harma: daarom is gekozen voor Videma (kijk en luister geld).
o Harry (privé): Moeten er daarom zo vaak muziek optredens zijn? (blijken maar 5 per jaar
te zijn).
o Harma: De muziek levert nog altijd voordeel op.
o Harry: Goed. Als wij dit met z’n allen belangrijk vinden. De pot is natuurlijk er ook wel om
te gebruiken, maar hij is in dit jaar € 800,00 terug gelopen.
o Voorstel: factuur indienen voor € 250,00 om de muziek tijdens het zomerfeest te betalen
of de VVV/D wordt jaarlijks voor € 250,00 ‘vriend van’ de SBB. Met het laatste voorstel
wordt met algemene stemmen ingestemd.
Jan S: de grote speeltuin
o Wilde eens een sigaartje roken in de Jop en kon het terrein niet op. Grote bouwhekken
blokkeerden het pad naar de grote speeltuin. Vanwege het hek durfden kinderen ook niet
naar de speeltuin. Harry heeft Johannes Maring er laatst nog op aan gesproken. De
grond is door de gemeente verkocht aan Johannes. Ondertussen is de gemeente er ook
niet blij mee, want toen ze hout wilden versnipperen mochten ze het terrein niet op omdat
er net gestraat was. Er is recht van overpad. Je mag ten allen tijde naar de speeltuin toe.
Word dit geweigerd, meld het aan de VVV/D. Vorig jaar is ook met de gemeente
gesproken over de rechtshandeling tussen de gemeente en Johannes (moet ook op de
site).
Bettie: archief Roegkop en compost
o Compost: Ze zit te hannessen met tuinafval en las in een krant dat de afvalbakken gaan
veranderen. Is er niet en mogelijkheid om ergens in het dorp een compost plek te maken?
o Archief Roegkop: Dit staat nu bij Bettie in de kast, kan dat niet in ’t Binhoes op zolder?
Dit is een vraag voor de SBB. Harma gaat het overleggen met Dick en Heidi.
Harma: Ommetje
o Hero heeft Harma allemaal dingen om haar oren geslingerd t.a.v. het Ommetje. Nu lopen
er maar mensen over hun terrein, dit is privé en hij heeft zelfs al eens mensen moeten
redden. Er moet door de VVV/D met Dirk nog eens het Ommetje gewandeld worden.
Waarschijnlijk missen er allerlei ‘voetjes’ langs de route waardoor mensen fout gaan
lopen. Dirk weet hopelijk nog waar de paaltjes horen te staan.
Cor: oud papier en Website
o Mag de landbouwvereniging ook oud papier lopen? Ze helpen immers ook vaak allemaal
om het op te halen. Elke vereniging en Stichting van onze dorpen mag zich opgeven om
papier op te halen. Misschien handig om ook een rooster van trekker met chauffeur te
maken zodat de gene die aan de beurt is om papier op te halen weten wie ze hiervoor
moeten vragen.
o Hoe komt de landbouwvereniging ook op garsthuizen.info? Dit verzoek is al enige malen
gedaan aan Kor-Jan. Een ‘verhaaltje’ maken zoals o.a. de Roegkop, de
begrafenisvereniging en het dorpshuis hebben gedaan en die mailen aan Josephine, die
staat bovenaan de site als ‘beheerder van deze site’.
Aldert: volgende Groninger vlag
o Na Joost en Mieke wordt de volgende Groninger vlag gedoneerd door Aldert van Ess.

14. Sluiting
 Om 22.125 uur sluit penningmeester Harry Veen de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor
hun aanwezigheid.

13 april 2014, Wilma Steenhuis (secretaris)

