Notulen 69e Algemene jaarvergadering VVV/D over 2014
op vrijdag 27 maart 2015 om 20.00 uur in ’t Binhoes
Aanwezig: Jan van der Leest, Mieke Vonk, Joost Vonk, Jan Snijder, Janet Snijder, Koos Wiersema, Bauk…, Klaas Hulst,
Johan Kamminga, Jolien Kamminga, Aries Bottema, Roelof Pieterman, Annet Bakker, Irma Denneman, Harry Veen, Thirsa
Rijskamp, Wilma Steenhuis
Met kennisgeving afwezig: Heidi Broersma

1.

Opening
• Als interim voorzitter opent Thirsa de vergadering, heet iedereen welkom en deelt mee dat de koffie voor
rekening van de VVV/D is.

2.

Notulen algemene jaarvergadering 4 april 2014 (jaar 2013)
• Wilma leest de notulen voor, deze worden door Harry (penningmeester) voor akkoord getekend (komen op de
site).

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
• Voor deze vergadering zijn er geen stukken aangeleverd.

4.

Jaarverslag over 2014
• Wilma leest het jaarverslag voor, deze worden door Harry (penningmeester) voor akkoord getekend (komt in de
Roegkop).

5.

Verslag Verkeerswerkgroep
Annet neemt het woord.
• De proefopstelling van de verkeersremmende maatregel in de vorm van 6 plantenbakken heeft de gemoederen
van de leden van de verkeerscommissie en de bewoners van de dorpen behoorlijk bezig gehouden. Er is heel
veel tijd gaan zitten in het “verkopen “ van deze proefopstelling terwijl het toch een wens is die vanuit de
dorpsvisie naar voren kwam. Door middel van overleg met de VVVD en de gemeente is het gelukt de
gemoederen te bedaren en lijkt de remmende maatregel nu geaccepteerd te zijn. Of dit ook het gewenste effect
heeft moet nog blijken uit de snelheidsmetingen. Sinds week 11 van 2015 wordt er weer gemeten in het dorp.
Dit waarschijnlijk ook n.a.v. het ongeluk met Klaas Komen.
• In totaal hebben de verkeerscommissieleden ca. 65 uren besteed, inclusief notulen, correspondentie, verslagen,
publicaties (o.a. in de Roegkop en op de site en het bijwonen van vergaderingen en afspraken met de gemeente).
• Behaald resultaat in 2014: Er is toch een zekere toename van betrokkenheid van de bewoners aangaande de
hoge snelheid en de toename van het zware verkeer. Op ophaaldagen van het afval staan er meerdere
afvalbakken langs de weg met de 30 km sticker. De snelheid van het verkeer is echter jammer genoeg nog steeds
veel te hoog. Waarvan nog steeds een groot deel van de eigen inwoners aan bij draagt. De huidige opstelling
geeft niet het gewenste resultaat, wat ook wel zal gaan blijken uit de meting!
• Verkeerscommissie leden zullen worden betrokken bij de gemeentelijke projecten.
• Naar aanleiding van het verslag meldt Koos dat iedereen de hand in eigen boezem moet steken en zich een
beetje aan de verkeersregels moet houden. Snelheid, aan de juiste kant van de weg lopen (tegen het verkeer in)
en dat dit voor iedereen geldt, ook de politie.
• Janet vraagt zich af of het dorp ook herstraat wordt zoals in vele dorpen in onze gemeente momenteel gebeurd.
Dit gebeurt waarschijnlijk zodra de riolering wordt vervangen.

6.

Financieel verslag penningmeester VVV/D
Waaronder verslag speeltuin, jeugd, toneel en oud papier
• Harry neemt ons mee door het financieel verslag.
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Er is een meevaller met de verzekering. Elk jaar werd tijdens oud en nieuw een speciale verzekering afgesloten
om eventuele schade door vuurwerk en carbid te dekken (eis gemeente). Het bleek dat er nog een doorlopende
verzekering liep voor iets dergelijks. Deze verzekering is nu afgekocht (geld terug ontvangen).
Het is een optie om de verzekering bij Unive te stoppen omdat een nieuwe verzekering goedkoper kan zijn. Ook
lopen een paar verzekeringen samen met de SBG en SBB (zoals aansprakelijkheid?). Er zal nader onderzocht
worden wat de beste en goedkoopste van manier van verzekeren is. Janet vraagt zich af hoe gezamenlijke
verzekeringen werken bij het douanespel en een muziekavond. Koos hoopt dat dingen die aangeschaft worden
ook verzekerd zijn.
Er is in 2014 vergeten mensen te herinneren om de contributie te betalen. Daarom hebben begin maart 2015
mensen alsnog de betalingsherinnering voor (soms) 2013 en 2014 ontvangen. Dit gebeurd voornamelijk per mail,
bij de mensen waarvan het adres bekend is, en anders komt er een briefje in de bus met het verzoek om de
contributie over te maken. Hiervoor verontschuldigt de VVV/D zich. Het is de bedoeling om de contributie in mei
op te halen, dan kan een paar maanden daarna een herinnering uit gaan. Er wordt voorgesteld om bij de deuren
langs te gaan met kwitanties, omdat mensen dan sneller betalen en lid zullen blijven. Ervaring bij een andere
vereniging leert dat de moderne manier van mail eigenlijk geen leden kost. Bij het overmaken naar een
bankrekening is goed te controleren wie er betaald heeft. Het enige wat bij de VVV/D nog met echt geld gaat zijn
de bloemenactie, avondvierdaagse en patatkar, verder is eigenlijk alles al digitaal.
Harry is de penningmeester en verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken. Hij heeft de ‘dagelijkse’ geld
afhandelingen aan Anne Desbourdieux gedelegeerd. Zij doet betalingen en houdt ook de ledenlijst bij.
Momenteel zijn de bank kosten bij de Rabobank, van de Roegkop en de VVV/D samen, bijna €100,00 per
kwartaal. Het bedrag is het afgelopen jaar erg hard opgelopen. Harry zoekt uit welke bank de zaken beter en
goedkoper afhandelt voor een vereniging.
Koos heeft zijn bedenkingen over de geldverdeling, want hoe zit dat met NLDoet en de samenwerking met het
dorpshuis? Vorig jaar (2014) heeft de speeltuin geen geld gekregen van NLDoet. Dit jaar (2015) wel, maar dat valt
niet onder deze jaarvergadering. Samenwerken door gebruik te maken van de zelfde faciliteiten en beschikbare
mensen is alleen maar handig.
Verder vraagt Koos zich af hoe het kan dat slapende verenigingen oud papier mogen lopen, want vroeger was dit
van de kerk en later alleen voor verenigingen. In de statuten die in 2008 zijn vastgesteld staat dat dit soort
dingen niet afhankelijk is van verenigingen. Over het geld uit de oud papierpot wordt alleen tijdens een
jaarvergadering gestemd. Dus ook wie er iets uit mag krijgen, voorwaarde is altijd dat het ten behoeve van het
dorp is, en ook wie er oud papier mag lopen. Hier wordt over gestemd en is telkens opgenomen in de notulen en
deze kun je inzien.

7.

Financieel verslag en mededelingen Roegkop redactie
• Mieke is gestopt als penningmeester en Joost heeft haar (tijdelijk) vervangen. Hij stelt zich dan ook beschikbaar
voor deze functie. Hier wordt algemeen mee ingestemd.
• Bij het Loket Leefbaarheid is in 2015 een subsidie van € 1.000,00 verkregen voor de aangeschafte printer.
• Er wordt nog onderhandeld met de gemeente voor een jaarlijkse bijdrage van € 250,00.
• De drukkosten zijn vreselijk hoog. Er is rond gebeld om te kijken waar printen goedkoop kan, maar dat is niet
mogelijk. Zelf doen is het goedkoopst, maar zelfs dan kost 1 Roegkop nog € 4,50. Waarschijnlijk gaan de
abonnee- en reclame kosten volgend jaar omhoog. Een abonnement zal dan waarschijnlijk € 10,00 zijn.
• Er zijn ongeveer 125 leden, waar van ook een aantal buiten onze dorpen wonen.
• 2014 Heeft een beetje verlies opgeleverd.
• Graag wil het Roegkop bestuur ook meedelen in de opbrengst van de oud papierpot door mee te doen aan het
oud papier ophalen.

8.

Verslag kascommissie
• Jan S. en Aldert van Ess hebben de papieren van de Roegkop gecontroleerd. Het ziet er goed uit en er is een goed
product afgeleverd. Aldert en Jan verlenen de penningmeester decharge.
• Mieke en Jan S. hebben de boeken van de VVV/D gecontroleerd. Ze zijn onder de indruk. Van hun mag Harry
blijven. Het overzicht is helder, transparant, duidelijk en overzichtelijk. Ze verlenen daarom de penningmeester
decharge.
• Harry legt vervolgens nog uit wat ‘decharge’ betekend. Totdat er decharge is verleend, is de penningmeester
persoonlijk verantwoordelijk. Nadat er decharge is verleend zijn we gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de
financiën.

9.

Benoeming nieuw lid kascommissie
• Jan S. sprong in waar Mieke niet haar eigen boeken mocht controleren en hoeft volgend jaar niet weer, maar hij
stelt zich beschikbaar als reserve.
• Mieke wordt bedankt voor 2 jaar commissielid zijn. Aries stelt zich beschikbaar en zal volgend jaar samen met
Aldert de boeken van de Roegkop en de VVV/D controleren.

10. Bestuursverkiezing
• Aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar: Jolien Kamminga (per 28 augustus 2014).
• Aftredend voorzitter en niet herkiesbaar: Kor Rust (per 28 augustus 2014).
• Aftredend penningmeester en herkiesbaar: Harry Veen
Er zijn geen bezwaren binnengekomen of tegenkandidaten aangemeld. Daarom wordt Harry gefeliciteerd met
zijn herbenoeming.
• Aftredend bestuurslid en herkiesbaar: Thirsa Rijskamp en Irma Denneman
Er zijn geen bezwaren binnengekomen of tegenkandidaten aangemeld. Daarom wordt Irma gefeliciteerd met
haar herbenoeming.
• Het bestuur stelt voor als kandidaat voorzitter: Thirsa Rijskamp
Er zijn geen bezwaren binnengekomen of tegenkandidaten aangemeld, maar Joost wil graag weten waarom ze
de functie van voorzitter ambieert. Thirsa verteld dat haar leuk toe lijkt en de functie meer uitdaging en
verantwoordelijkheid zal bieden en er is een nieuwe voorzitter nodig. Deze verklaring wordt geaccepteerd en
Thirsa kan de vergadering voortzetten als voorzitter.
• Koos meent dat met dat met het ‘vertrek’ van Thirsa als bestuurslid er een nieuw bestuurslid moet worden
aangesteld. Harry legt uit dat in de statuten is vastgesteld dat er minimaal 3 en maximaal 7 bestuursleden
moeten zijn. Er wordt al een tijdje met 5 personen samen gewerkt als bestuur en dat bevalt goed. Alles in het
dorp gebeurt al met een handje vol mensen en niet iedereen hoeft in een bestuur te zitten.
11. Bespreking activiteiten van 2015
• De volgende voorstellen worden gedaan:
woensdag1 april
Paastakknutselen
maandag 6 april
neuten schaiten
donderdag 7 mei
kinderactiviteit (meivakantie)
zaterdag 9 mei
bloemen / plantenverkoop (11 mei is Moederdag)
din. 26 t/m vr. 29 mei
avondvierdaagse
zaterdag 30 mei
barbecue
vr. 19 en zat. 20 juni
zomerfeest
juli/augustus
wadlooptocht naar Ameland met evt. overnachten
donderdag 22 okt.
kinderactiviteit (herfstvakantie)
november
verkeersquiz
vrijdag13 november
spooktocht Zeerijp (10 plaatsen gereserveerd)
zaterdag 28 nov.
Sint intocht
zondag 20 dec.
Kerstbrunch
zaterdag 30 jan. 2016
Winterfeest
• Mieke geeft aan dat zij nog een Pietenpak in haar bezit heeft dat geleend mag worden.
12. Samenwerking met Stichting Beheer Binhoes (SBB)
• Jolien neemt het woord.
• Dick Huizing, Heidi Broersma en Jolien Kamminga vormen het bestuur. Deze samenstelling is nog nieuw en
daarom zijn ze nog druk bezig met de taakverdeling.
• Dick is al jaren bezig als penningmeester, maar vindt dit momenteel een te zware (tijdrovende) taak en daarom
neemt Heidie deze taak nu op zich.
• Jolien doet sinds kort de gele briefjes en de SBB mail, daarom kan ze er verder nog niet veel over zeggen.
• Omdat de taken van Stichting Dorpshuis Garsthuizen (SDG) en Stichting Beheer Binhoes (SBB) voor een aantal
niet helemaal duidelijk is legt Jan S dit uit. SDG is eigenaar van het gebouw en onderhoudt dit. SDG verhuurt het
gebouw aan de SBB die het exploiteert dit samen met vele vrijwilligers. De VVV/D huurt van de SBB deze zaal om
de vergadering te houden. Als mensen het nog steeds niet snappen kunnen ze zich bij Jan S. melden en dan wil
hij het wel verder uitleggen.
• Er wordt nog steeds gekeken of de SDG en de SBB één bestuur kunnen vormen.
• Wilma: De VVV/D en SBB werken samen in het organiseren van sommige activiteiten en zorgen dat ze niet
gelijktijdig activiteiten hebben. Ook is het gele ‘activiteiten’ briefje een gezamenlijk iets zodat er niet 2 of 3

•

•

briefjes per week door het dorp gaan. Na het vertrek van Harma bij de SBB werden de gele briefjes vaak veel te
laat bezorgd of mankeerde er wat aan. De laatste weken gaat het weer helemaal goed en we hopen dat het zo
blijft.
Bauk vraagt zich af of een bestuursvergadering van de SBB openbaar is. Het SBB vergaderd met de
bestuursleden, maar ook 1 keer per kwartaal samen met haar vrijwilligers (personeel). Dit zijn geen openbare
vergaderingen. Maar mochten er klachten of vragen zijn over het dorpshuis, haar vrijwilligers of gebruikers, dan
zijn die te melden bij de bestuursleden van SDG, SBB of VVV/D en dan zal dit besproken worden.
Koos meld dat hij tegen samenwerking is, maar één bestuur wel een goed idee vindt.

13. Rondvraag
• Klaas en Koos: De toneelvereniging slaapt, maar heeft wel veel geld in haar bezit en loopt ook nog oud papier. Is
dit wel nodig?
o Alle verenigingen die oud papier ophalen krijgen geld. Dit geld voor de toneelvereniging en de
jeugdsoos. Hun geld wordt ’bewaakt’ door de VVV/D zodat ze wat hebben als ze weer actief worden. Er
wordt voorgesteld om een plafond van bv. € 1.500, - in te stellen en dat het geld wat hierboven komt
weer terug vloeit in de oud papierpot. Er wordt mee ingestemd om volgend jaar vast te stellen wat een
reëel plafond is.
• Klaas: Is het mogelijk om een acceptgiro in de Roegkop te zitten?
o Deze optie is veel te duur en kan waarschijnlijk pas bij 1000 stuks uit. Ook automatische incasso is een
te duur middel.
o Harry meldt dat hij de VVV/D contributie wel bij Klaas en Bauk komt ophalen als hij dan ook een borrel
krijgt.
• Mieke: Oud papier ophalen door het Roegkop bestuur. Hier wordt met algemene stemmen mee ingestemd.
• Mieke: Kan de grote speeltuin niet aankloppen bij het Loket leefbaarheid?
o Om gebruik te kunnen maken van het Loket leefbaarheid moet je alle vergunningen binnen hebben,
zover is de speeltuin nog niet. Doordat de speeltuin op archeologische grond staat is er altijd een
vergunning nodig. Maar er is hulp ingeroepen van een professional op speeltuingebied. Hij gaat helpen
op alle mogelijke manieren, met het ontwerpen en om de financiering rond krijgen. Uiteraard blijven er
genoeg werkzaamheden over die de commissie zelf moet doen.
• Johan: Kan er niet een grasmaaier aangeschaft worden zodat Koos de kleine speeltuin kan maaien?
o Koos geeft aan dat hij geen grasmaaier nodig heeft. Als er gemaaid moet worden vraagt hij wel iemand.
Als er geld nodig is voor benzine voor de grasmaaier, dan is dit te krijgen door het bonnetje aan Harry
(Anne) te geven onder vermelding waar het voor is.
o Misschien is kantjes maaier nog wel handig.
o Aries geeft nog aan dat de gemeente snippergroen aan het verkopen is.
• Josephine (vertegenwoordigd door Wilma): Er is vaak een melding dat de schrijfruimte van de site wordt
overschreden, dit op lossen kost te veel tijd. Het is niet alleen het oplossen van dit soort problemen maar ook
plaatsen van artikelen en onderhoud van de website. Misschien kan er subsidie voor aangevraagd worden via het
Loket Leefbaarheid? Dan kan de website weer helemaal van nul worden opgebouwd als betaalde opdracht
uitgevoerd worden.
o Johan: is er niet een CMC bestand van de foto’s te maken?
o Jan S.: het is wel belangrijk om hier goed in te investeren.
o De VVV/D heeft het hier nog wel over samen met Josephine.
• Koos: Bij feesten moet er niet met een gezicht als een oorwurm worden rondgelopen en evalueren moet
naderhand en niet tijdens.
o Thirsa; Dit is ter kennisgeving aangenomen.
14. Sluiting
• Thirsa sluit om 23.15 uur de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid.

3 april 2015, Wilma Steenhuis, secretaris

