
Algemene jaarvergadering VVV/D 
De 71e algemene jaarvergadering op vrijdag 7 april 2017 om 20.00 uur in 
‘t Binhoes 
 
Aanwezig:  
Roelof Pieterman, Mieke Vonk, Joost Vonk, Cor Slop, Jan Snijder, Annet Bakker, Harry 
Veen, Els Janné, Alje Kasemier, Janet Snijder, Bettie van Veen, Aries Bottema, Dick 
Huising, Marie-Lou Gregoire, Wilma Steenhuis 
 
 
1.     Opening 

• Harry opent de 71e jaarvergadering en deelt mee dat de koffie en cake op kosten 
van de VVV/D zijn en dat de agenda punten op andere volgorde worden 
afgehandeld. De punten 6, 7, 8 worden 4, 5, 6 en 4 en 5 worden 7 en 8. 

 
2.      Notulen algemene jaarvergadering 8 april 2016 

• Wilma leest de notulen van vorig jaar voor. Harry tekent deze voor akkoord (deze 
worden gepubliceerd op de site). 

 
3.     Ingekomen stukken en mededelingen/ uitgaande post 

• Voor deze vergadering zijn geen stukken aangeleverd; 
• Op 6 maart hebben wij Aries Bottema tot erelid benoemd van de Vereniging Voor 

Volksvermaken en Dorpsbelangen. Dit als gevolg van zijn uitmuntende 
verdienstelijkheden als bestuurslid, secretaris en vrijwilliger ten bate van onze 
vereniging. Hier moet echter in de jaarvergadering nog wel over gestemd worden. 
Een spontaan applaus was het bewijs van een unaniem ‘ja’.  

 
4.     Financieel verslag penningmeester VVV/D 

    Waaronder verslag speeltuin, jeugd en oud papier 
• Harry (‘zet de secretaris pet op’) neemt ons mee door het financieel verslag. Het 

positieve bedrag lijkt hoog, maar dat komt omdat er nog rekeningen voor de 
speeltuin betaald moeten worden. 

• Dick: Heeft de bloemenverkoop geen inkoop? Nee, we mogen de planten 
meenemen en rekenen alleen de verkochte planten af. 

• Mieke: Waarom staat de Roegkòp niet onder liquide middelen van de paraplu? 
Omdat de Roegkòp een eigen kas heeft. Maar het is wel mogelijk 

• Marie-Lou: Wat gebeurt er met al dat geld van de jeugd? Als er komt en ze willen 
wat organiseren, dan is dat mogelijk. 

• Janet: Is er nog een jeugdbestuur? Nee, momenteel is dit de VVV/D. 
• Marie-Lou: Waarom staat het dorpshuis hier niet onder? Stichting Dorpshuis valt 

niet onder de paraplu. 
 
5.     Financieel verslag en mededelingen Roegkòp redactie 

• Er wordt een vraag gesteld over het digitaal versturen van de Roegkòp. Hiervan 
wordt gebruik gemaakt van de buitenlandse abonnees en Harry Veen. Verder 
niemand. 



• Marie-Lou: Kan de Roegkòp een poosje na verschijningsdatum niet op de site 
geplaatst worden? Nee, we verwachten dan dat mensen hun abonnement gaan 
opzeggen. Daarbij lijkt het er op dat mensen de Roegkòp toch liever op papier 
ontvangen. 

 
6.     Verslag kascommissie 

• Aries: Aafko en ik hebben de boeken van de VVV/D en de Roegkòp gecontroleerd 
en in orde bevonden. Daarom verlenen wij de penningmeesters decharge. 

 
7.     Jaarverslag over 2015 

• Na verteld te hebben waarom het verslag niet vooraf gepubliceerd kan worden 
(misschien te grof of onwaarheden) begint Wilma te lezen. Ondertussen is er veel 
gegniffel, gesteun en lichte protesten, dit wordt Wilma na een paar alinea’s te veel 
en verlaat de zaal. Helaas kreeg de rest van de aanwezigen hierdoor een lange 
(ongeplande) pauze. 

• Na Wilma’s terugkeer leest Harry het verslag in grote lijnen verder en tekent het 
voor akkoord (wordt in de Roegkòp gepubliceerd). 

• Jan: Volgens mij moet het verslag gewoon zo geschreven worden en de 
aanwezigen misschien een leespauze hiervoor geven. 

• Harry: we kunnen het voor de pauze uitdelen en dan kunnen mensen na de pauze 
vragen stellen. Het is wel belangrijk. 

• Dick: waarom wordt het niet voor de vergadering bekend gemaakt? Anders komen 
fouten en/of grof taalgebruik te vroeg aan het licht en zijn mensen al in het bezit 
van de niet goedgekeurde stukken. 

• Harry: Voorstel om het verslag niet meer voor te lezen, maar dit agendapunt na de 
pauze te laten plaatsvinden na het verslag van de kascommissie. Hier wordt mee 
ingestemd. 

 
8.     Verslag Verkeerscommissie 

• Uren: In totaal hebben de verkeerscommissieleden ca. 42 uren besteed. Incl. 
notulen, correspondentie, verslagen, publicaties (o.a. in de Roegkòp en op de site 
Garsthuizen/Startenhuizen en het bijwonen van vergaderingen).  

• Behaald resultaat in 2017: De snelheid van het verkeer is echter jammer genoeg 
nog steeds veel te hoog.  

• Verkeerscommissie leden zijn betrokken bij het gemeentelijke project 
Agrologistiek. 

• VVV: De buurtlabel actie was een groot succes! De deelnemende kinderen en 
wethouder Rudi Slager hebben zich deze middag prima vermaakt. 

• Samenvatting 2016; 
We hebben afgelopen jaar weer veel tijd in de verkeerscommissie gestoken. 
Menno Smit is meer op afstand komen te staan en we overleggen nu minimaal 2 x 
per jaar met wethouder en portefeuillehouder Rudi Slager en met mevr. 
A. Brontsema – Lekka. Een leuke dame die er heel actief mee bezig is. Van haar 
komt ook het idee van de spandoeken 'Deurbroezen? Nait bie de hoezen!' Voor 
een goede oplossing in onze dorpen zijn we nog niet veel verder gekomen. In 
verschillende dorpen heeft een herinrichting plaatsgevonden, of is nog gaande. 
Garsthuizen en Startenhuizen zijn nog lang niet aan de beurt. Hierdoor blijft 



aanpak van bijvoorbeeld verzakte kolken enz. ook liggen. Er zijn wel wat 
reparaties uitgevoerd aan de doorgaande weg. Tevens is er voor het aanpakken 
van de problemen weinig budget. We krijgen in 2017 nu hopelijk wel de twee dorps 
entrees.  

• 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 p/u i.p.v. de 
handhaving van 80 km p/u. De overgang vinden ze te groot. Misschien dat de 
ongelukken van de laatste tijd mee gaan wegen in hun overweging? Er wordt nog 
steeds over gesproken! 

• Ook is er een verzoek van de gemeente neergelegd bij de politie om beter te 
handhaven, maar die hebben eigenhandig besloten dat ze nergens aan mee willen 
werken. Hier is de gemeente weer erg ontstemd over. Wellicht dat de politie in 
2017 meer mogelijkheden krijgen om hun taken in deze regio beter uit te voeren. 

• Janet: Wat is agrologistiek? Dit betreft de infrastructuur van de gemeente 
Loppersum en de knelpunten die het heeft. Zoals hier de weg vanuit Uithuizen 
naar Startenhuizen, waar je van 80 naar 30km/h moet. Er zijn hiervoor veel 
plannen gemaakt, maar uiteindelijk te weinig geld en nu beginnen ze met de 
dorpsentrees. Dit zou nog voor de bouwvakvakantie gerealiseerd moeten worden. 

• Marie-Lou: wat betekent dat voor ons? Bettie verteld dat de komende week er 
meer over bekend gemaakt gaat worden. 

• Janet: Het viel mij op dat de reflectoren van de 1e bloembak modderig zijn, in elk 
geval niet goed zichtbaar. Misschien wil iemand deze even schoonmaken. 

• Bettie: Nog een opmerking ten aanzien van het handhaven. Er is in het hele 
noorden hiervoor 1 agent en die was ziek. 

• Marie-Lou: Is er bij de metingen ook gekeken naar de doelgroep? Dus die mensen 
uit eigen dorp, of een dorp verder, dat je die er op aan kunt spreken? Dit is het 
geval, maar ja, zieke agent. 

• Bettie: Er is sinds enige tijd een enorme toename van vrachtverkeer. Heeft iemand 
hier een verklaring voor? De gemeente heeft geen idee. Soms wel 40 of 50 
vrachtwagens.  

o Cor: Gaat het hier misschien om aardappels? Bettie: Het is meer dan andere 
jaren.  

o Roelof: Komt het misschien door die programma fout in de TomTom/ die 
moet aangepast worden voor het vrachtverkeer.  

o Marie-Lou: Is bebording dat vrachtverkeer niet door het dorp is toegestaan 
iets?  

o Bettie: Een rondweg kon niet.  
o Marie-Lou: Een rondweg kon voor de kerk wel. 

• Bettie: Welke activiteit gaan we doen voor de buurtlabel? In Drenthe hebben 
kinderen zelf verkeerborden gemaakt en deze toen door het dorp verspreid. 
Misschien nog een keer de remproef, maar dan op de Smydingheweg.  

o Harry: Dit mag niet, het moet op een verkeersluwe locatie.  
o Joost: Ik heb in een krant iets gezien van een agent met allemaal mini 

agentjes die met een laser gun bezig waren. Joost vraagt een voormalige 
collega naar de mogelijkheden. 

• Bettie: Er zijn straks een aantal houten bloembakken over en die kunnen 
herplaatst worden, mits hier voldoende draagkracht voor is. Heeft men hier 



ideeën over? Waar kunnen ze staan? (het gaat over de bakken bij Thirsa en 
Dineke). Cor: lijkt het herverdelen van de bakken door het dorp erg lastig voor 
ambulances, politie en landbouwverkeer. Harry: mensen die rustig rijden hebben 
geen last van de bakken. Jan: Herplaatsen kan in overleg met de landbouwers. Het 
zijn voornamelijk de loonwerkers die zich niet gedragen. Harry: In de oogsttijd zou 
je eventueel de bakken aan de kant kunnen zetten. Maar landbouwverkeer racet 
wel vaak. Cor: Klopt en wij worden daar op aan gekeken. Bettie: natuurlijk gaat er 
overlegd worden. Harry: Er wordt veel gezegd, gemaild en er staat vaak dingen in 
de krant of op de site. Is het niet handig om een WhatsApp groep voor dit soort 
overleggen te maken met dorpsnieuwtjes, maar dan eigenlijk zonder al te veel 
‘gepingpong’. Misschien kan Josephine hier iets mee. De VVV/D vraagt na. 

• Cor: Dijkumerweg gaat er binnenkort ook uit. De boeren zijn hier al over 
aangeschreven. 

• Cor: Met het zout strooien moet de gemeente er aan denken dat de fietspaden 
goed meegenomen worden. 

• Bettie wil Marie-Lou wel helpen bij de dorpsvisie (werd verteld in het jaarverslag). 
 
9.     Benoeming nieuw lid kascommissie 

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

• Marie -Lou wil geen deel uit maken van het bestuur, maar wel zich inzetten voor 
bepaalde dingen (zoals het kerkterrein) en als er iets is waar we haar expertise 
gebruiken kunnen. De notulen krijgen lijkt haar wel handig. 

 
10. Bestuursverkiezing 

• Aftredend bestuurslid en herkiesbaar: Annet Bakker 
Er wordt unaniem gekozen voor Annets herbenoeming. 

• Aftredend voorzitter en niet herkiesbaar: Thirsa Rijskamp (19-10-2012 /1-9-2016) 
Thirsa wordt hartelijk bedankt voor haar inzet. Bij afwezigheid van Thirsa wordt 
het bedankje bij haar thuis afgeleverd. 

• Aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar: Mieke Vonk (8-4-2016 / 4-11-2016). 
Mieke wordt bedankt voor haar inzet en krijgt een grote bos tulpen overhandigd. 

• Het bestuur stelt voor als kandidaat bestuurslid Roelof Zuidema. 
Bij verstek wordt Roelof unaniem ‘veroordeeld’ tot nieuw bestuurslid en krijgt 
hiervoor applaus. 

 
11. Bespreking activiteiten van 2017 

• De volgende voorstellen worden gedaan: 
zaterdag 4 februari    Winterfeest 
zaterdag 11 maart  NLDoet dag 
vrijdag 31 maart   VVV/D jaarvergadering 
woensdag  12 april  Paastakknutselen 
vrijdag 14 april   Paastaklopen 
maandag 17 april        neuten schaiten  
25 of 26 april        kinderactiviteit  (meivakantie) 
zaterdag 13 mei        bloemen / plantenverkoop (14 mei is Moederdag) 
din. 30 mei t/m vr. 2 juni  avondvierdaagse     



zaterdag 3 juni        barbecue   
vr. 7 t/m zat. 8 juli  Zomerfeest   
juli/augustus        wadlooptocht naar Ameland met evt. overnachten  
?               survivaltocht / spooktocht? 
donderdag 26 oktober     kinderactiviteit  (herfstvakantie) 
zaterdag 25  november       Sint intocht 
13 of 20 december  kerstknutselen 
zondag 17  december        Kerstbrunch 
zaterdag 10 feb. 2018        Winterfeest 
• Jan S wil wel onderzoeken wat de mogelijkheden voor een wadlooptocht zijn.  

 
12.     Samenwerking met Stichting Dorpshuis 

• Dick (voorzitter Stichting Dorpshuis) neemt het woord: 
• Wilma is bij alle bestuursvergaderingen aanwezig om de lijntjes kort te houden. 
• Vorig jaar hebben we, op verzoek van Germaine, er voor gekozen om de 

jaarwisseling ’t Binhoes rookvrij te houden. Dit is uitstekend verlopen. Geen 
wanklanken en geen stiekeme rokers. 

• Er zijn 2 nieuwe bestuursleden. Arjen is na 12 of 14 jaar vertrokken als bestuurslid. 
Hij had het gebouw en de technische dingen onder zijn hoede. Harm Niewold is 
zijn opvolger geworden. Ongeveer een half jaar geleden is Heidi uit het bestuur 
gestapt en is in eerste instantie niet vervangen. Maar 14 dagen geleden heeft 
Harry van der Laan “ja” gezegd tegen een bestuursfunctie. Er wordt nog gekeken 
wat zijn rol binnen het bestuur precies wordt. 

• Meer nieuws zal volgen op de vrijwilligersvergadering op 11 mei as. 
• Stichting Dorpshuis heeft een horeca vergunning. De vorige vergunning stond op 

naam van Stichting Binhoes Garsthuizen. Een dergelijke vergunning is naam 
gebonden. 

• Dankzij het Rabofonds en het Oranjefonds komt er een echte horeca afzuigkap en 
frituurpan. 

• De AED had Heidi onder haar hoede. Jan Snijder heeft het op zich genomen om 
een cursus hiervoor te regelen. 

o Jan: Graag zou ik namens het Stichting Dorpshuisbestuur vanuit de oud 
papier pot een bijdrage willen vragen voor een cursus reanimeren. De 
cursus kost ongeveer 40 euro p.p. Ik dacht zelf aan 10 euro per deelnemer 
met een maximum van 100 euro. 

o Bettie: Heb je de gemeente ook gevraagd? 
o Jan: Ja, nog geen reactie gehad. 
o Bettie: Je moet bij Hart veilig afdeling Loppersum vragen. 
o Jan: Ik heb deze cursus uitgezocht, het kan misschien goedkoper, maar ik 

vond het heel jammer dat de AED er hangt en er niets gebeurd. 
o Harry: We nemen hem mee in de rondvraag. 

•  Luit wil de nooduitgang afsluiten, er staat nu een paal. Luit heeft hiervoor 
vergunning aangevraagd en daar hebben we een zienswijze op ingediend. 

o Marie-Lou: Wat is hier de reden voor? 
o Dick: Zijn dakgoot wordt steeds vernield door voetballende jeugd en om de 

toegang tot zijn tuin af te sluiten. 
o Cor: Heeft dit ook gevolgen voor de brandverzekering? 



o Dick: laten we maar eerst afwachten of luit een vergunning krijgt. 
• Met de financiën gaat het goed. Alles wat binnen komt gaat er weer uit. 

o Marie-Lou: Hoe gaat het met pinnen, komt er nog wel fooi binnen? Geef de 
vrijwilligers instructies dat er ook fooi gepind kan worden. 

o Harry wil nog wel een keer uitleggen hoe dat zit met fooi die per pin binnen 
komt. 

o Jan: Er zijn zo veel verschillende mensen aan het werk. ’t Binhoes heeft ook 
nog “Vrienden van” en heeft daar ook extra inkomsten uit. 

• De samenwerking met de VVV/D verloopt uitstekend. 
 
13.     Rondvraag 

• Harry: Naar aanleiding van Jan zijn AED verhaal mag er € 250,00 ingestoken 
worden. Voor de benodigde (jaarlijkse) herhalingscursus kan dit bedrag misschien 
uitgesmeerd worden. 

o Dick: Dit is letterlijk voor de leefbaarheid van het dorp. Met algehele 
stemmen akkoord. 

• Bettie: Wie is eigenlijk de voorzitter van de VVV/D? Die hebben we momenteel niet. 
• Wilma: Vorig jaar eindigde de jaarvergadering iets te abrupt en is er geen tijd meer 

geweest om te vragen of de speeltuin i.p.v. het toneel zou mogen oud papier 
lopen. Wordt akkoord bevonden. 

• Marie-Lou:  Complimenten aan alle mensen die meegeholpen hebben om de 
speeltuin te realiseren. 

o Dick: Afgelopen weekend waren Klaas en Linda (met hun kinderen) even 
weer in het dorp. De kinderen zijn boos omdat ze zo’n speeltuin in Baflo 
niet hebben. 

• Bettie: Vorige week hebben we een rondje dorp gelopen en de bordjes van het 
Ommetje bij Hero zijn weer weg. 

o We moeten binnenkort samen met Dirk maar een rondje lopen en de 
bordje/voetjes weer aanvullen. 

o Marie-lou: Misschien moet er in de Roegkòp weer eens aandacht besteedt 
worden aan de Ommetjes (en de folders weer rond brengen). 

• Joost: Bij een dorpsgroep-app, wie wordt dan de beheerder? 
o Bettie: Bijvoorbeeld zoals bij een “Amber Alert”. Het is wel belangrijk om 

“tafeltennis” te voorkomen. 
o Harry: we gaan uitzoeken of dat eenzijdig kan. 

• De speeltuin is perfect. Maar een route bordje richting de speeltuin zou misschien 
goed zijn 

• Janet: met NLDoet hebben we 5 vuilniszakken rotzooi geraapt. Zijn blikvangers 
hiervoor niet een goed idee? 

o Wilma: Deze zijn bij d gemeente aangevraagd voor aan het Coolmanspad 
(Loppersum zijde) en bij de afrit van de Eemshavenweg uit de richting 
Groningen. Nog geen reactie gekregen hierop. 

 
14.     Sluiting 

• Om 22:48 uur sluit Harry de vergadering 
 

16 april 2017,Wilma Steenhuis, secretaris 
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