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Notulen Algemene jaarvergadering  
 
De Vereniging voor Volksvermaken en Dorpsbelangen houdt haar 72e 
Algemene jaarvergadering op vrijdag 6 april 2018 om 20.00 uur in ’t Binhoes  
 
 
Aanwezig: Roelof Zuidema, Harry Veen, Thirsa Rijskamp, Annet Bakker, Dick Huising, Harma de Vries, 
Mieke Vonk, Joost Vonk, Jan Snijder, Johan Kamminga, Cor Slob, Monica Til, Bertus Visscher, Grieko Bos, 
Aafko Rijskamp, Wilma Steenhuis 
 
Met kennisgeving afwezig: Janet Snijder 
 
 
 
 
1. Opening 

• Harry opent de 72e jaarvergadering en deelt mee dat de notulen van vorig jaar op tafel liggen en 
dat men deze zelf mag doorlezen omdat besloten is deze niet langer voor te lezen. De koffie thee 
krijgt een iedereen op kosten van de VVV/D, de cake op kosten van Wilma. 

 
2. Notulen algemene jaarvergadering 7 april 2017 

• Iedereen wordt de tijd gegund om de op tafel liggende notulen zelf te lezen; 
• Er komen geen opmerkingen op de notulen (deze worden gepubliceerd op de site). 
 

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

4. Verslag Verkeerswerkgroep, dorpsvisie en energiecommissie 
• Verkeer: Annet doet verslag. 
• Behaald resultaat tot 2018: De betrokkenheid van de bewoners bij de verkeerssituatie is duidelijk 

aanwezig. De snelheid van het verkeer is echter jammer genoeg nog steeds veel te hoog.  De 
gevraagde actie bij de provincie om de overgang van 80 km/h naar 30 km/h onder de aandacht te 
brengen is gedaan maar er is nog geen actie op gerealiseerd (bijv. 80-60-30 borden). De houten 
bloembakken staan wel op de aangewezen plaatsen, maar zijn veelal in de berm geschoven dit 
leidt tot verval van de bakken.   
VVV/D: De buurtlabel actie was dit keer opgepakt in de herfstvakantie. De deelnemende kinderen 
hebben twee verkeersborden gemaakt met 30 km daarop.  
 
Samenvatting 2017: 
 We hebben afgelopen jaar weer veel tijd in de verkeerscommissie gestoken. Er is sprake geweest 
van een overleg met de gemeente Loppersum. De actie 'Deurbroezen? Nait bie de hoezen!’ is 
vanuit de gemeente in de oogsttijd weer opgestart. De aanpak van bijvoorbeeld verzakte kolken 
enz. is weer blijven liggen omdat groot onderhoud voor onze dorpen nog niet op de planning 
staat.  Er zijn wel wat reparaties uitgevoerd aan de doorgaande weg. We hebben in 2017 nu wel 
de twee dorps entrees gekregen. Na veel overleg en met betrokkenheid van de dorpsbewoners.  
De provincie heeft het er erg moeilijk mee, om op het laatste stukje van de weg Uithuizen- 
Eemshavenweg een bord te plaatsen van 60 km/u i.p.v. de handhaving van 80 km/u. De overgang 
vinden ze te groot. Wellicht dat de politie in 2017 meer mogelijkheden heeft gekregen om hun 
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taken in de regio Loppersum uit te voeren?  Handhaven op 30 km/u, wij hebben er nog niets van 
gemerkt …... 
 
Vragen die we aan de VVV/D-vergadering willen stellen zijn: 
1 Een aantal houten bloembakken zijn over en die kunnen herplaatst worden, mits hier 
voldoende draagkracht voor is. Heeft men hier ideeën over?  Waar kunnen ze staan?  
2 er is sinds enige tijd een enorme toename van zwaar vrachtverkeer.  Wat wordt er in de nieuwe 
dorpsvisie over het verkeer mee genomen? 
3 Kan/moet de realisatie van het markeren van het gevaarlijke vlak in rode verf (t.o. ‘t Binhoes 
richting Nieuwstad) nog   opgepakt worden?    

 
• Cor: Veel auto's racen vanaf de richting Eemshaven over de driesprong bij het viaduct, ook de 

politie. Zou daar een bord kunnen? De VVV/D zal dit aankaarten; 
• Bertus: Is het wel bekend dat er nieuwe komborden komen? 
• Johan: De houten bloembakken waren toch onderdeel van een proef? 
• Annet: Er is op een gegeven moment besloten deze te laten staan; 
• Harry: Wie is ervoor dat de houten bakken weg gaan? Hier werd door iedereen mee ingestemd; 
• Annet: Joost en Annet zijn de laatste commissieleden en daarom zouden we de commissie willen 

opheffen en acties via de VVV/D laten lopen; 
• Harry: Iemand tegen opheffen? Niemand; 
• Harma: Zelfde weg als Cor. De auto's sorteren hier fout voor, is een fietspad-achtige aanduiding 

niet mogelijk? 
• Harry legt in het kort uit wat er allemaal speelde bij de bewonersbijeenkomst van 

Startenhuizen/Garsthuizen en dat de gemeente er mee ingestemd heeft om een optische 
drempel te creëren en dat de bloembak (steen) daar blijft staan. 

 
• Dorpsvisie: Bij afwezigheid van Marie-Lou verteld Wilma hoe het zit 
• In een dorpsvisie wordt vastgelegd wat wij als dorpsbewoners belangrijk vinden om te houden en 

te verbeteren. Ook wordt vastgelegd wie dat zou moeten doen. Vooral nu er een herindeling op 
komst is, is het belangrijk dat de betrokken gemeentes van onze wensen op de hoogte zal zijn. 
We zullen beginnen om, net als 10 jaar geleden, eerst een enquête door het dorp te doen om zo 
achter de mening van de bewoners te komen. 

 
• Energiecommissie: Jan verteld. 
• De VVV/D kreeg erg veel energievraagstukken en daarom zijn Dirk, Jan de Vries en Jan Snijder 

begonnen met een energiecommissie. Dirk verhuisde en de commissie zakte een beetje in. Er is 
op zoek gegaan naar mede leden en Germaine, Josephine, Frank Mc Ville, Anne van Warners, Jan 
de Vries en Jan Snijder maken nu deel uit van de commissie. In overleg met 'Buurkracht' konden 
we een warmtemeter lenen (enige weken geleden). Anne gaat hier mee aan de slag. Josephine en 
Germaine gaan over de communicatie. O.a., de pagina op Buurkracht. Jan de Vries gaat diverse 
bijeenkomsten af. Binnenkort gaan ze het erover hebben en dan komt er een dorpsbijeenkomst. 
Bij veel energievraagstukken kun je beter zorgen dat je het voor bent, voordat er voor je beslist 
wordt. Mogelijkheden zijn natuurlijk zonnecollectoren of windmolens. De eerste inzet zal zijn op 
isoleren e.d., misschien kunnen we wel gezamenlijk inkopen. In 't Zandt komt een zonnepark en 
Garsthuizen valt binnen de postcoderoos, dus daar kan je ook lid van worden. Met Marie-Lou zal 
ook overlegd worden hoe dit in de enquête meegenomen kan worden. 
 

• Dick: waarom mag er geen windmolen bij Cor? Zou een kleintje wel mogen? 
• Grieko: Het hele dorp van het gas af helpt toch niet. Verkopen ze het gas aan een ander. 

 
5. Financieel verslag penningmeester VVV/D 
 Waaronder verslag speeltuin, jeugd en oud papier 

• Twee dagen geleden zijn Aafko en Dick langs geweest om de kas te controleren. Er is een verschil 
van één euro ontdekt, maar niet het waarom. De euro is wel in ons voordeel; 
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• Harry neemt ons verder mee door het financiële verslag, dat er overigens weer goed bij staat. We 
hebben een goed jaar gehad; 

• Bertus: De verzekering is best wel duur; 
• Harry: Dat valt mee, het is al eens grondig uitgezocht. 

 
6. Financieel verslag en mededelingen Roegkopredactie 

• Joost neemt het woord. Ook aanwezig geweest bij Harry op 4 april voor de kascontrole. Er is een 
financieel verslag gemaakt. 

• Roelof en Tineke Zuidema zijn toegetreden tot de redactie; 
• Joost heeft hier en daar rondgevraagd wie een digitale Roegkop wenselijk zou vinden en dat was 

alleen Harry; 
• Cor: Is het saldo positief of negatief? Dit is positief; 
• Harry: De advertentiekosten van 2017 zitten niet bij 2017, hoe zit dat? 
• Joost: Die zijn net binnen; 
• Harry: De drukkosten zijn wel erg hoog; 
• Aafko raad aan een typmachine te gebruiken; 
• Harry: het komt blijkbaar omdat de toner vreselijk duur is. Harry kent iemand die in 

kopieerapparaten handelt. Dan lease je een kleuren-apparaat dat zelf alles vouwt, niet etc. met 
onderhoudscontract en je kunt ook bellen als er iets fout gaat. Dat apparaat zal goedkoper zijn 
dan de huidige printer. Zet die maar op Marktplaats; 

• Harma: het gele briefje wordt in ’t Binhoes geprint en heeft alleen maar zwart; 
• Joost geeft aan wel een offerte te willen; 
• Harma vraagt of het apparaat A4 en A3 kan printen? 
• Harry: Hoeveel pagina’s gaat het om? 
• Joost: Ongeveer 10.000 pagina’s per jaar. 
 

7. Verslag kascommissie 
• Dick en Aafko verlenen de penningmeester decharge. Er waren geen opmerkingen en de boeken 

zijn in orde bevonden. 
 
8. Benoeming nieuw lid kascommissie 

• Aafko heeft de kascommissie nu 2 jaar gedaan en wordt daarvoor hartelijk bedankt. Dick mag nog 
een jaar. Cor meldt zich als nieuw kascommissielid. 
 

pauze 
 

9. Jaarverslag over 2017 
• Tijdens de pauze en nog iets langer heeft eenieder de gelegenheid gehad het verslag te lezen; 
• Jan Snijder heeft voor de pauze afscheid genomen en Grieko is met stille trom vertrokken;  
• Er zijn een aantal schrijffouten geconstateerd. Deze worden hersteld voordat het gepubliceerd 

gaat worden in de Roegkop; 
• Harma wil ervoor pleiten dat er nooit meer ballonnen opgelaten worden; 
• Thirsa: Dit was best wel in een discussiepunt binnen de Zomerfeestcommissie. Daarom is er 

uiteindelijk gekozen voor biologisch afbreekbare ballonnen; 
• Harry: Wie is voor het standpunt van Harma? Er wordt unaniem ingestemd om geen ballonen op 

te laten; 
• Aafko: Volgens mij gebeurt er niets; 
• Dick: Oud en nieuw verzekering? Dit is nagekeken en we hebben een doorlopende verzekering 

ook voor tijdens oud en nieuw; 
• Thirsa: De workshops zijn steeds zo dat je zelf materialen mee moet nemen. Zij zou dat graag 

inclusief materialen willen hebben; 
• Cor stemt hier mee in en geeft aan dat Lizette dat ook aangeeft. 
• Hier kan uiteraard wat mee gedaan worden; 
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• Blz. 5. Mieke: Hoe zit dat met het bestemmingsplan en de opmerking van het terras? In het 
ontwerp bestemmingsplan waren er een aantal dingen die fout met een foute bestemming 
waren aangegeven, dit is hersteld; 

• Ommetje? Pankaja gaat kijken of ze deze weer kan herstellen; 
• Johan: vuilnisbakken? Net geplaatst; 
• Blz. 6. Bij het Paastakknutselen waren Lizette en Thirsa de begeleiding en door iedereen te appen 

was er een goede opkomst. 
• Het verslag wordt goedgekeurd en Harry bedankt Wilma. 
 

10. Bestuursverkiezing 
• Aftredend penningmeester en herkiesbaar: Harry Veen. 

Er wordt unaniem gekozen voor Harry’s herbenoeming; 
• Het bestuur stelt voor als kandidaat-bestuurslid: Thirsa Rijskamp. 

Dick vraagt waarom toch weer in het bestuur? Thirsa geeft aan dat het erg druk was met een 
nieuw huis en 2 kleine kinderen. Maar ze wil, nu de rust terug gekeerd is, toch iets voor het dorp 
doen. Thirsa wordt met applaus binnengehaald als bestuurslid; 

• Dick wil nog wel weten voor welke functie Thirsa precies aantreed, omdat de VVV/D geen 
voorzitter heeft; 

• Harry geeft aan dat het hebben van geen vaste voorzitter goed bevalt en dat elk bestuurslid, deze 
taak oppakt op het moment dat deze het best bij de persoon past. 

   
11. Bespreking activiteiten van 2018 

• De volgende voorstellen worden gedaan: 
zaterdag 10 februari  Winterfeest 
zaterdag 17 maart  NLDoet dag 
woensdag    28 maart  Paastakknutselen 
vrijdag 30 maart   Paastaklopen 
maandag 2 april        neuten schaiten  
vrijdag 6 april   VVV/D jaarvergadering 
donderdag 3  mei        kinderactiviteit  (meivakantie) 
zaterdag 12 mei        bloemen / plantenverkoop (13 mei is Moederdag) 
din.  29 mei t/m vr. 1 juni avondvierdaagse     
zaterdag 2 juni        barbecue   
vr 6 t/m zat 7 juli  Zomerfeest  
juli/augustus        wadlooptocht naar Ameland met evt. overnachten  
?              survivaltocht / spooktocht? 
donderdag 25 oktober     kinderactiviteit  (herfstvakantie) 
zaterdag 24  november       Sint intocht 
zondag 16  december       Kerstbrunch 
zaterdag  feb. 2019        Winterfeest  

 
• Is het niet tijd voor wat nieuws? 
• Bertus: brageltocht; 
• Harma: ’t Binhoes organiseert steeds vaker i.p.v. patatmiddag een bijzonder eet activiteit; 
• Er wordt geopperd om een keer een varkentje te doen Misschien met strobalen en dan 

picknicken op het land 
• We hebben zelfs ooit helikoptervluchten gehad; 
• Het maakt niet uit wat je ook organiseert de opkomst loopt overal toch terug, mensen hebben 

het tegenwoordig allemaal te druk;  
• Harry benadrukt dat hier ook mensen voor hun rust wonen en ook mensen die wel sociaal 

betrokken zijn. Maar creatiever worden mag wel, want we blijven in tradities hangen; 
• We moeten wel realistisch zijn over de opkomst bij een evenement. Maar zijn niet alleen 

afhankelijk van onze dorpen; 
• Aafko geeft aan niet van een muziekband te houden en Johan wil tijdens het Zomerfeest wel eens 

wat anders dan de patatkar. Barbecue? 
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• Misschien moeten we eens iemand laten invliegen van buiten het dorp om ons een spiegel voor 
te houden; 

• Harma: De VVV/D en SD moeten eens samen gaan brainstormen over evenementen. Dick 
(voorzitter SD) is het hier roerend mee eens; 

• Paulyn is nu ook bij de Zomerfeestcommissie. Betrus en Dick treden per omgaande ook toe; 
• Is het een idee om alles onder 1 paraplu te doen? Met 3 mensen als dagelijks bestuur, dus 1 van 

de VVV/D, 1 van de SD en nog iemand? 
 
12. Samenwerking met Stichting Dorpshuis 

• Harm en Dirk zijn verhuisd en uit het bestuur. Harry van der Laan is nu penningmeester (was Dirk) 
en hij neemt ook de technische kant tijdelijk over (was Harm); 

• Dick is herkozen als voorzitter; 
• Het hek van Luit, die exact op de erfgrens staat, is nu gelegaliseerd. Dit was een lange zaak met 

allerlei toestanden; 
• De nieuwe nooduitgang worden de openslaande deuren; 

o Johan: Dan moeten ook de deuren open zijn tijdens de openingstijden. 
• In de notulen van 2017 wordt gesproken over een gas-frituur, dit gaat niet door (is niet meer van 

deze tijd), maar er wordt een horeca-afzuigkap; 
• De drank &horeca vergunning is geactualiseerd; 
• Rondom de AED is alles weer geregeld. Jan Snijder heeft een cursus geregeld. Ook een 

herhalingscursus wordt georganiseerd; 
• Het vrijwilligersbestand is redelijk constant, maar nog te weinig; 
• Bij activiteiten is de opkomst wisselend. Dit is ongeveer gelijk aan de opkomst van de VVV/D 

activiteiten. Er zal naar meer afwisseling worden gezocht; 
• De samenwerking met de VVV/D is prima. Het zijn korte lijntjes, ook omdat Wilma met 

dossierkennis, aanwezig is; 
o Thirsa: Maakt Cormil of Monica de vrijwilligersroosters? Monica neemt op wie wanneer 

wel/niet kan en Cormil maakt de lijst 
 
13. Rondvraag 

• Harry: Graag zouden we aanspraak maken op de oud papierpot i.v.m. de voetbaldoelen in de 
grote speeltuin. De bal gaat door de spijlen van het doel heen en daarom zouden we daar graag 
ook een net omheen doen. Verder is het gras te hoog op het voetbalveld. Aafko maakt een 
offerte om het veld extra te maaien. Er wordt mee ingestemd om hiervoor geld uit de pot te 
gebruiken; 

• Cor: Het plein is te klein om te parkeren. Dit punt wordt meegenomen naar de gemeente.; 
• Wilma: Hoe bevalt het dat de notulen en het jaarverslag op tafel ligt? Zo houden of moet het 

anders? Voorgesteld wordt de optie om een half uur voor aanvang van de jaarvergadering de 
stukken al te kunnen lezen. 

 
14. Sluiting 

• Om 23.05 uur sluit Harry de vergadering 
 
 
 
 
26 maart 2019, 
Wilma Steenhuis 
Secretaris 
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