Notulen 70e Algemene jaarvergadering VVV/D over 2015
op vrijdag 8 april 2016 om 20.00 uur in ’t Binhoes

Aanwezig: Klaas Hulst, Josephine Reijman, Germaine Hanquier, Janet snijder, Jan Snijder, Aries Bottema, Cor Slob,
Johan Kamminga, Jolien Kamminga, Bettie van Veen, Joost Vonk, Mieke Vonk, Annet Bakker, Koos Wiersema,
Harry Veen, Thirsa Rijskamp, Aafko Rijskamp, Harma de Vries, Dick Huising, Roelof Pieterman, Monica Quack,
Wilma Steenhuis
Met kennisgeving afwezig: Roelof en Tineke Zuidema

1.

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

2.

Notulen algemene jaarvergadering 28 maart 2015
• Wilma leest de notulen voor, deze worden door Thirsa voor akkoord getekend (komen op de site).

3.

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

4.

Jaarverslag over 2015
• Wilma leest het jaarverslag voor. Dit stuk wordt door Thirsa voor akkoord getekend. Maar in de Roegkop
komt een licht aangepaste versie.
• Naar aanleiding van het verslag legt Harry uit hoe het met het recht van overpad zit bij Maring en de
nieuw te realiseren toegang tot de speeltuin vanaf de Symensoord. De gemeente heeft nu eenmaal de
grond verkocht aan Maring en die situatie kunnen we niet meer veranderen. Maring heeft een verzoek
ingediend bij de gemeente voor een nieuwe personentoegang vanaf de Symensoord en om zijn (nieuwe)
terrein te mogen omheinen. De huidige toegang houdt het recht van overpad voor auto's, trekkers e.d. bij
b.v. evenementen. Er is de afspraak gemaakt dat we dit dan een week van te voren melden bij Maring dat
we daar gebruik van willen maken en dan moet die toegang ook verleend worden. Daarvoor worden
boeteclausules opgenomen, ten eerste bij Maring en ten tweede bij de gemeente. De gemeente geeft nu
uitsluitsel over hoe en waar de nieuwe toegang komt omdat we er gezamenlijk niet uit komen.

5.

Verslag Verkeerswerkgroep seizoen 2015-2016
Bettie neemt het woord:
• 2015 was voor de verkeerscommissie, momenteel bestaande uit Annet Bakker, Joost Vonk en Bettie een
frustrerend jaar.
• Mais Janné is ons helaas ontvallen. Hans Zuidema wilde in april graag de verkeerscommissie komen
versterken, maar dit was van korte duur, want eind 2015 is hij weer terug naar Den Haag verhuisd.
• In januari 2015 kregen we een soort inventarisatie van het Agrologistiek project met daarbij de
opmerking, dat we spoedig weer bij elkaar zouden komen. Het is nu 8 april 2016 en er is helemaal niets
gebeurd. Ik kan u melden dat ik in de wandelgangen heb gehoord dat er voor dit project slechts 5000 euro
beschikbaar is gesteld. Als de gemeente er naar gevraagd wordt, komt steevast hetzelfde antwoord;
Binnenkort meer!
• In maart er kwam een vrachtwagen vast te zitten bij de gracht van Slob en het pad van Boneschansker.
Uiteindelijk moest ook de bloembak verzet worden en dit werd door Aiso gedaan. Hij mocht deze echter
niet terug zetten van de politie. Dit moest de gemeente doen. Bettie kon wederom naar de gemeente
schrijven, die reageerden met wat een onzin!
• Ondertussen zijn er in maart en april ook nog verkeersmetingen geweest. Resultaat? Er wordt nog steeds
te hard gereden. Misschien wel interessant om in dit geval even te melden hoe de gemeente hier nu over
denkt. Er rijdt niet genoeg verkeer door onze dorpen en vandaar dat de bloembakken geen effect hebben.
Bij de eerste metingen Jan. 2011 zijn ze zich rot geschrokken dat er zoveel verkeer door onze dorpen rijd
en nu willen ze file vorming!
• Als commissie is er dit jaar een aantal keren overleg geweest. Totaal aantal 37 uren.

•
•

•

•

•

Joost en Bettie hebben nog een keer een overleg gehad met Menno Smit en Hoeke Krist. Uiteindelijk is
hier niets meer uitgekomen, dan we houden contact en kijken wat we kunnen doen en natuurlijk kwam
het Agrologistieke project weer aanbod. Hier hangt veel van af!
Op 8 juni overleg met de gemeente (Smit, Slager en Inpijn VVN )samen met de VVV/D. Of Garsthuizen
toch het buurtlabel wilde hebben. Garsthuizen verbindt zich voor een periode van 3 jaar tenminste 1 keer
per jaar een activiteit te organiseren gericht op verkeersveiligheid. Hier hebben we voor gekozen en
goede afspraken gemaakt over nieuwe bloembakken, acties enz.
Tijdens het Zomerfeest is het predikaat Buurtlabel Veilig Verkeer Nederland uitgereikt door wethouder
Rudi Slager. Dit Buurtlabel vraagt aandacht voor veilig verkeer in Garsthuizen. Harry Veen heeft samen
met VVN de eerste actie georganiseerd. Dit werd een remwegdemonstratie op de Symensoord, waar
duidelijk werd gemaakt dat 50 km per uur een aanzienlijk langere remweg met zich meebrengt dan een
snelheid van 30 km per uur. Het verschil kan er één zijn tussen leven en dood.
Wilma Steenhuis heeft voordat de echte duisternis weer inviel, nog nieuwe reflectoren voor de
bloembakken geregeld door contact op te nemen met de gemeente. Ondanks dat we veel aan de
veiligheid doen, zijn er toch nog af en toe bestuurders die de bloembakken overdag niet zien staan!
Naar aanleiding van het verslag kwamen er nog enige vragen. Zo vroeg Jan om hoeveel verkeer het gaat.
Noemde Bettie dat de bloembakken toch wel remmend werken. Vroeg ook Harry om getallen. Germaine
wilde weten welke periode er gemeten is. Dit is in verschillende seizoenen gedaan en over meerdere
jaren.

6.

Financieel verslag penningmeester VVV/D
Waaronder verslag speeltuin, jeugd, toneel en oud papier
• Harry neemt ons kort mee door het financieel verslag. Inkomsten waren dit jaar hoger door achterstallige
contributie te innen. Al met al staan de verenigingen er goed voor.

7.

Financieel verslag en mededelingen Roegkopredactie
• Van een naamloze donateur kwam € 200,- binnen, altijd leuk.
• Het drukken blijft duur, maar zelf doen blijft de goedkoopste optie. We horen wel dat iedereen tevreden
is.
• Er komt een actie voor nieuwe adverteerders.
• Binnenkort wordt de contributie weer opgehaald. De heel ver weg wonende abonnees krijgen de
Roegkop nu digitaal (scheelt bijna € 5,- porto en uiteraard de drukkosten). Harry oppert dat misschien
meer mensen de Roegkop digitaal willen ontvangen. Als 10% van de mensen de krant digitaal wil, heb je
snel € 200,- winst. Joost antwoord dat hier een enquête over gehouden wordt. Roelof oppert deze in de
Roegkop te zetten. Koos vraagt of de contributie verhogen geen mogelijkheid is. Joost antwoord hierop
dat dit de laatste jaren net gebeurd is.
• Janet vraagt wat er is uitgekomen uit het onderzoek van welke bank en verzekeringskosten het
voordeligst zijn in het samenwerkingsverband. Harry antwoord dat de Rabobank uiteindelijk wel duur is,
maar wel het duidelijkst en overzichtlelijkst. Cor geeft aan dat de Landbouwvereniging ook met de hoge
bankkosten zat. Een lid van de vereniging, die bij de Rabobank werkt, zei hem een grafiek met kosten te
geven zodat er iets positiefs mee gedaan kon worden. Hierdoor zullen uiteindelijk de kosten gedrukt
kunnen worden. Harry wil hier ook graag gebruik van maken. Klaas vraagt zich af of het Rabofonds wel
gepasseerd mag/kan worden. Harma geeft aan dat het Rabofonds niet de bank is.

8.

Verslag kascommissie
• Aldert van Ess en Aries zouden dit jaar de kas van de VVV/D en de Roegkop controleren. Helaas was
Aldert met vakantie en Jan Snijder, die zich als reserve beschikbaar had gesteld, die avond niet
beschikbaar.
• Aries en Joost hebben daarom de boeken van de VVV/D gecontroleerd en Aries en Harry de boeken van
de Roegkop.
• Aries nam het woord namens de commissie en gaf aan best wel uitleg bij de VVV/D boekhouding nodig te
hebben gehad. Maar ze zijn er uit gekomen en uiteindelijk wordt aan beide penningmeesters decharge
verleend.

9.

Benoeming nieuw lid kascommissie
• Aries mag volgend jaar weer. Aldert zou ook weer kunnen omdat hij nog maar 1x gecontroleerd heeft. Jan
Snijder wil wel weer reserve zijn. Harry geeft aan dat als 2 mensen, 2 jaar gelijktijdig kascommissie zijn,

het jaar daarop 2 volledig nieuwe mensen de boeken moeten controleren. Het is juist de bedoeling om op
de ervaring van het jaar daarvoor te kunnen teren. Als nieuw kascommissielid meldt Aafko zich aan.
10. Bestuursverkiezing
• Aftredend secretaris en herkiesbaar: Wilma Steenhuis. er zijn geen tegen kandidaten aangemeld, daarom
wordt Wilma gefeliciteerd met haar herbenoeming.
• Aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar: Irma Denneman (sinds 19-10-2012). Gelukkig stelt Irma zich
beschikbaar om bij activiteiten te blijven helpen. Omdat Irma niet aanwezig is om haar bedankje in
ontvangst te nemen wordt het cadeau bij haar thuis afgeleverd.
• Het bestuur stelt voor als kandidaat bestuurslid: ?.... Mieke Vonk. Er zijn geen tegen kandidaten
aangemeld. Tot voor de vergadering is dit ‘geheim’ gebleven, maar Mieke wordt met een hartelijk applaus
ontvangen in het bestuur.
11. Bespreking activiteiten van 2016
• de volgende voorstellen worden gedaan:
zaterdag 6 februari
Winterfeest
zaterdag 12 maart
NLDoet dag
woensdag 23 maart
Paastakknutselen
vrijdag 25 maart
Paastaklopen
maandag 28 maart
neuten schaiten
vrijdag 8 april
VVV/D jaarvergadering
3 of 4 mei
kinderactiviteit (meivakantie)
zaterdag 7 mei
bloemen / plantenverkoop (8 mei is Moederdag)
ma. 6 t/m don. 9 juni
avondvierdaagse
vrijdag 10 juni
barbecue
don 7 t/m zat 9 juli
Zomerfeest
juli/augustus
wadlooptocht naar Ameland met evt. overnachten
?
survivaltocht / spooktocht?
donderdag 20 oktober
kinderactiviteit (herfstvakantie)
zaterdag 25 november
Sint intocht
zondag 18 december
Kerstbrunch
zaterdag 4 feb. 2017
Winterfeest
• er wordt gevraagd of er al een Zomerfeestcommissie is. Dit is dezelfde als verleden jaar en er mogen altijd
meer mensen bij.
• Tijdens de Zomerfeestevaluatie van vorig jaar is al besloten om dit jaar 3 dagen feest te hebben, i.v.m. het
70 jarig bestaan. Er is toen gesproken om op de donderdag evt. een fietstocht te houden.
• De meerderheid vindt de barbecue op de vrijdagavond niet handig. Daarom wordt zaterdag 18
juni uitgekozen.
• Bettie is bezig om in het kader van het Buurtlabel Veilig Verkeer een actie te organiseren op dinsdag 3
mei. Het betreft het mensenbewust maken van hun snelheid in samenwerking met de kinderen uit het
dorp. Cor geeft aan dat hij zijn kinderen geen toestemming geeft om automobilisten aan te houden.
Bettie laat weten dat Veilig Verkeer dit soort acties vaker doet en dat het goed werkt. Deze actie gaat met
kinderen beter dan met volwassenen om bestuurders op hun snelheid te wijzen. Thirsa weet te vertellen
dat het in een naburig dorp een groot succes is geweest. Roelof: De politie mag mensen er niet op
aanspreken. Cor: Met kinderen komt het anders over. Bettie: Het gaat om bewust wording en het is geen
kindermisbruik. Deze acties zijn van Veilig Verkeer, zij weten hoe te handelen. Voor kinderen is het ook
goed om zich bewust te zijn van de snelheid van het verkeer. Aafko vindt de snelheid door het dorp wel
meevallen. Waarop Bettie hem uitnodigt om een dagje naar het verkeer te kijken vanuit haar huis.
Gelukkig gebeuren er nog geen ongelukken. Thirsa geeft aan dat er inderdaad te hard gereden wordt door
het dorp. Aries meld dat hij al 2 keer bijna geschept is. Er wordt geen rekening gehouden met langzamer
verkeer. Dick vraagt wat het plan nu is. Bettie: Het wordt een Buurtlabel activiteit. Harry: Op 3 mei en
iedereen is vrij om er aan mee te doen. De VVV/D ondersteunt deze activiteit wel.
12. Samenwerking met Stichting Dorpshuis
• Joost en Mieke lossen hun belofte in en overhandigen Dick (voorzitter SD) een nieuwe Groninger vlag. Een
paar jaar geleden hebben ze dit beloofd dat zij een nieuwe vlag zouden aanleveren als de oude aan
vervanging toe zou zijn.

•
•

•

•
•

Dick neemt het woord. Sinds de fusie schuift Wilma namens de VVV/D aan bij het overleg van de SD, zij
zou het verhaal ook kunnen doen.
Er is een nieuw bestuur. Dick is voorzitter. Jolien secretaris. Dirk penningmeester. Harma doet de
activiteiten en gele briefjes. Monica de vrijwilligers. Heidi veiligheid en het boekenbalkon. Arjen
onderhoud van het pand en de onderhoudsclub bestaande uit: Jan de Vries en Klaas Dorenbos. Joost
(geen bestuurslid) stuurt de koffieochtend aan.
Opvallende zaken: De pinautomaat is een succes. Maandag wordt er een AED geleverd. Deze wordt
buiten aan de muur bevestigd. Daar horen we nog meer over. Dirk komt nog met het financieel
jaarverslag. Maar we spelen nog steeds kiet. 'Vrienden van' (2015) heeft gezorgd voor een leuke buffer,
ruim € 1.500,00 (uit de dorpen) voor de extra-tjes (reserve pot).
Samenwerking met de VVV/D gaat uitsteken. Ook de gele briefjes.
Harma geeft nog aan dat het invalidentoilet nu voorzien is van een alarm en een commode.

13. Rondvraag
• Bettie: Ommetje? Dirk heeft nieuwe voetjes stickers en hij zal de route nog eens bij langs lopen en
ontbrekende voetjes plakken.
• Koos: De wegen in het dorp. Sommige voetpaden en waterwegen zijn zeer slecht.
o Thirsa adviseert dit te melden bij het meldpunt van de gemeente.
• Koos: Hoeveel geld kan er besteed worden aan een nieuw hek om de kleine speeltuin heen?
o Harry: Momenteel niets.
o Koos: Er is gezegd dat het hek wordt afgekeurd. (Wilma: keuringsrapport meldt hierover niets).
o Harry: Lever het aan bij mij.
• Thirsa meld dat zij Koos zijn contactpersoon is ten aanzien van de kleine speeltuin, maar het contact moet
wel van 2 kanten komen.
• Germaine: Tijdens het jaarwisselingsfeest wordt er gerookt in 't Binhoes. Dit is jammer, want vanwege
mijn allergiekan ik het feest dan niet bijwonen.
o Bettie: Met het 50 feest hadden we een rooktent.
o Jolien: Met onze bruiloft ook.
o Koos: 1 keer per jaar moet het binnen kunnen.
o Dick: Dat is mensen buiten sluiten.
o Harry: We gaan er mee bezig. Een verwarmde rooktent (om de bbq heen is het ook warm).
• Janet: Hoe zit het met het plafond?
o Harry: Alle verenigingen die oud papier ophalen krijgen geld. Voor de toneelvereniging en de jeugdsoos
wordt het geld ’bewaakt’ door de VVV/D zodat ze wat hebben als ze weer actief worden. Er was vorig jaar
voorgesteld om een plafond van b.v. € 1.500, - in te stellen en dat het geld wat hierboven komt weer
terug te laten vloeien in de oud papierpot. Het tegenvoorstel is nu: De jeugd heeft 1.610,- euro tegoed,
Toneel 2.423,-. In totaal € 4.044,-. Beide onderdelen slapen. Het voorstel is om beide potjes af te romen
tot € 1.000 en het overschot te gebruiken voor de financiering van de Speeltuin. Dat levert de speeltuin
extra middelen op ter waarde van € 2.044,-. Of toneel opheffen. Vanuit toneelpotje Jeugd
aanvullen
tot € 2.000,- en de rest naar speeltuin?
o Aafko: Hoe erg is het dat toneel een buffer heeft?
o Harry: Toneel slaapt diep. Mochten ze weer opstarten dan lossen we het dan op.
o Jan: Het is wel realistisch en ik heb wel het vertrouwen dat het financieel goed komt.
o Roelof: Ik ben het niet eens met een vereniging die financieel wordt afgeroomd.
o Cor: Aafko heeft een punt, het lijkt als of alles moet wijken voor de grote speeltuin.
o Bettie: Hoe belangrijk is dat geld?
o Harry: De slagingskans wordt er door vergroot, we hebben al een gedeelte van de gelden binnen door
fondsen e.d. . Stel toneel start opnieuw op, dan staat de VVV/D garant voor een start kapitaal van
€ 1.000,-.
• Stemmen voor extra potje voor de jeugd en toneel op nul. Op 2 stemmen na is iedereen voor.
14. Sluiting
• Om 22.45 uur sluit Thirsa de vergadering

19 april 2016,
Wilma Steenhuis, secretaris

