Notulen Algemene jaarvergadering
De Vereniging voor Volksvermaken en Dorpsbelangen houdt haar 73e
Algemene jaarvergadering op vrijdag 5 april 2019 om 20.00 uur in ’t Binhoes
Aanwezig: Roelof Zuidema, Tineke Zuidema, Roelof Pieterman, Harry Veen, Aldert van Ess, Thirsa
Rijskamp, Annet Bakker, Mieke Vonk, Joost Vonk, Cormil Duurkoop, Germaine Hanquier, Josephine
Reijman, Irma Denneman, Jan Snijder, Jolien Kamminga, Johan Kamminga, Cor Slob, Grieko Bos, Aafko
Rijskamp, Wilma Steenhuis

1.

Opening
• Thirsa opent de 73e jaarvergadering en deelt mee dat iedereen op kosten van de VVV/D koffie en
thee krijgt, de cake op kosten van Wilma.

2.

Notulen algemene jaarvergadering 6 april 2018
• 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
• Groninger Bodem Beweging heeft aangeboden een informatie avond te verzorgen.
• Jan S. stelt voor dit dan in samenwerking met Stichting Dorpshuis (SD) te doen. Een aantal
mensen zegt hier wel heen te willen. Jan S. Biedt aan de organisatie op zich te nemen, ook in het
kader van de Energiecommissie.

4.

Verslag Ommetje, Kerkcommissie, dorpsvisie en energiecommissie
• Josephine: Is er geen Verkeerscommissie meer? Deze is vorig jaar opgeheven omdat men vond
dat ze niet meer konden bereiken.
•
•

Ommetje: Bij afwezigheid van Pankaja verteld Wilma hoe het zit
Zondag heeft Pankaja met Germaine de route aan de noordwestkant van het Startenhuizermaar
gelopen. Echt leuk, ca 2,75 km langs het maar. Alleen heb je aan het eind bij de Dijkumerweg nog
een veeboer die ook 2 grotere hekken heeft geplaatst. Hier is nog niet zeker of de boer ervoor
open staat en of er in de zomer ook vee loopt. Janny Westerdijk, die ook eerder in de
ommetjescommissie heeft gezeten, wil wel contact opnemen met de veeboer. Als dat zou lukken,
kunnen we mooi aansluiten bij het oude ommetje en wordt het iets langer (ca. 1,5 km). Zo niet
gaan we de route aan de andere kant van de N999 onderzoeken.

•
•

Kerkcommissie = KunstKerk
Er is nog een enquête gehouden in de dorpen omdat niet iedereen de bijeenkomst in het
dorpshuis heeft bijgewoond. Het verslag van die bijeenkomst heeft in de Roegkôp gestaan. Een
kleine meerderheid is voor het kunstproject. Nieuw is dat er gekeken wordt of er ook iets gedaan
kan worden met energie opwekken. Bijvoorbeeld door transparante zonnepanelen op de glazen
koepel. Het gaat allemaal niet snel, maar de werkgroep is er mee bezig. De positie van de
werkgroep is intermediair. Ook naar Stichting Oude Groninger Kerken wordt terug gekoppeld.
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•
•

Dorpsvisie: Bij afwezigheid van Marie-Lou verteld Wilma hoe het zit
De huidige dorpsvisie is 9 jaar oud. Daarom is het tijd om een nieuwe dorpsvisie te maken en
hierbij moet het hele dorp meedenken. Daarom komt er ook dit keer een enquête. De uitslagen
zullen aan de dorpen gepresenteerd worden om er op die manier nog actiepunten uit te halen.
Groninger Dorpen gaat ons bij het maken van de visie helpen. Vandaag hebben we net de
toezegging voor subsidie ontvangen.

•
•

Energiecommissie: Jan S. verteld.
De commissie ging voortvarend van start, maar helaas geven de dorpen niet zo veel reactie.
Ongeveer een maand geleden is er nog een overleg geweest over het voortbestaan van de
commissie. De Energiecommissie blijft, maar niet erg actief. Wel wordt de “post” in de gaten
gehouden. Frank heeft wel de commissie verlaten. Anne van Warners heeft iets van we hoeven
niet te vergaderen om het vergaderen, hij doet liever iets.
Buurkrach heeft een pagina aan gemaakt en Jan S en Jan de Vries zijn o.a. naar een bijeenkomst
van de gemeente geweest over het energiebeleid. Het ging hier vooral over wat wil/moet je
doen om een dorp energieneutraal te maken?
Als iemand hulp nodig heeft bij energievragen dan kun je bij de Energiecommissie terecht. Deze
bestaan uit: Germaine, Jan S., Jan de V. en Anne voor technische ondersteuning.

•
•
5.

Financieel verslag penningmeester VVV/D
Waaronder verslag speeltuin, jeugd en oud papier
• Afgelopen maandag zijn Cor en Dick langs geweest om te controleren of Harry zijn werk goed
heeft gedaan;
• Harry neemt ons verder mee door het financiële verslag;
• Er is € 5000,00 meer dan vorig jaar;
• De jeugdsoos krijgt een startkapitaal als zij weer beginnen;
• De ijsbaan vereniging is een “vast bedrag”. Deze vereniging is ontbonden en wij hebben dat geld
in beheer;
• Alle bankrekeningen worden één rekening en dat bespaart weer geld;
• Nu is er een foutje bij een tegoed voor de Roêgkop, dit wordt volgend jaar verrekend;
• Er is, net als vorig jaar, weer 1 euro kasverschil.

6.

Financieel verslag en mededelingen Roegkopredactie
• Joost neemt het woord.
• Er is een schenking van de Rabobank binnen gekomen omdat hun beleid t.a.v. advertenties is
veranderd. Ze adverteren niet langer in kleine blaadjes. Hiermee is € 1.100,00 verdiend;
• Cor: Hoeveel Roegkôppen gaan er elke keer uit? 110;
• Joost: We zijn ook veel dank verschuldigd aan onze bezorgers. Ook werkt de nieuwe printer heel
fijn. Hierdoor kan er veel sneller gewerkt worden;
• Jan S.: Wat voor soort contract zit er aan die huur printer?
• Harry: Er mag tot 10.000 kopietjes gemaakt worden. Hierbij maakt zwart of kleur geen enkel
verschil;
• Jan S. het is inderdaad een mooie printer. Kan daar meer gebruik van gemaakt worden?
• Harry: Voor het printen rechtstreeks vanaf een computer is er een speciale printerdriver en die
werkt op Joost en Harry zijn computer. Er kan wel gewoon gekopieerd worden;
• Cor: je zou dus zo 100 kopietjes kunnen maken:
• Jan S. Meer printen moet dus binnen het budget passen;
• Aafko: Wordt het veel duurder als je komt boven het print budget?
• Tineke: Hoe bevalt het nieuwe A5 formaat en de lettertype?
• Aldert: Waarom op A5 formaat als het A4 formaat altijd goed bevallen is?
• Thirsa: De meerderheid vindt het lettertype te klein;
• Mieke: het kan ook digitaal;
• Cor: Ik vind juist een boekje fijn;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marie-Lou (later aangeschoven): veel mensen hoor je dat ze een groter lettertype willen en een
groter formaat Roegôp, dus A4 verder ziet het er goed uit. Maar kan het ook uit om een blad op
A4 formaat te maken?
Harry: A3 is geen probleem. De printer vouwt dit ook zelf;
Tineke: Bij het “inplakken” van oude gegeven kan het ook eigenlijk alleen op A4 omdat dit niet te
bewerken is. De oude dingen zijn papieren A4 kopieën, vandaar;
Mieke: Meer kleur is dat duurder?;
Harry: Nee dat is niet zo;
Tineke: Gaan we A4 formaat weer proberen? Hier stemmen meerdere mensen mee in;
Wilma: De oude printer van de Roegôp staat hier nog steeds in het magazijn;
Joost belooft hem op Marktplaats te zetten;
Jan S.: A4 formaat leest veel fijner, de letter kunnen een beetje groter en het is meer een krantje:
Mieke: Graag direct reageren naar de Roegôp toe als er iets in staat waar je het niet mee eens
bent en geen rare berichten op Facebook zetten;
Thirsa: Helaas nemen mensen niet meer de moeite om even langs te komen. Dat is jammer;
Tineke: Zijn er nog mensen die ideeën hebben voor in de Roegôp?
Cormil: Komt de rubriek “Nieuwe inwoners” ook nog weer?

7.

Verslag kascommissie
• Dick en Cor verlenen de penningmeesters decharge. Er waren geen echte fouten gevonden en de
boeken zijn in orde bevonden.

8.

Benoeming nieuw lid kascommissie
• Dick heeft de kascommissie nu 2 jaar gedaan en wordt daarvoor hartelijk bedankt. Cor mag nog
een jaar. Tineke wordt het nieuwe kascommissielid voor controle van de VVV/D en Harry V. voor
de Roegôp.
pauze

9. Jaarverslag over 2018
• Tijdens de pauze heeft eenieder de gelegenheid gehad het verslag te lezen;
• Het verslag wordt goedgekeurd met complimenten;
• Thirsa vraagt of er nog vragen of opmerkingen over zijn;
• Mieke: Applausje voor het verslag en ook nog voor de penningmeesters.
10. Bestuursverkiezing
• Aftredend penningmeester en herkiesbaar: Wilma Steenhuis.
Er wordt unaniem gekozen voor Wilma’s herbenoeming;
11. Bespreking activiteiten van 2019
• De volgende voorstellen worden gedaan:
zaterdag 9 februari
Winterfeest
zaterdag 16 maart
NLDoet dag
vrijdag 5 april
VVV/D jaarvergadering
woensdag 17 april
Paastakknutselen
vrijdag 19 maart
Paastaklopen
maandag 22 april
neuten schaiten
donderdag 2 mei
kinderactiviteit (meivakantie)
zaterdag 11 mei
bloemen / plantenverkoop (13 mei is Moederdag)
din. 14 mei t/m vr. 17 mei
avondvierdaagse
zaterdag 1 juni
barbecue
vr 28 en zat 29 juni
Zomerfeest
juli/augustus
wadlooptocht naar Ameland met evt. overnachten
?
survivaltocht / spooktocht?
donderdag 24 oktober
kinderactiviteit (herfstvakantie)
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zaterdag 30 november
zondag 15 of 22 december
zaterdag 8 feb. 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sint intocht
Kerstbrunch
Winterfeest

Bij het Paastakknutselen wie kan dan helpen?
Momenteel is er nog geen Zomerfeestcommissie. Wat en wie zouden dit willen doen?
Johan: Op zaterdag een springkussen. Varkentje aan het spit en een band;
Thirsa: Bij gebrek aan een commissie lijkt me 1 dag een knalfeest genoeg;
Marie-Lou: Bestaat de landbouwvereniging nog? Ja. Je ziet in veel landen oogstfeest, kan er niet
zo iets georganiseerd worden?
Cor: Dat is het hoogseizoen en het klinkt heel leuk. Maar we hebben dat al eens geprobeerd met
de “Aardappeldag”;
Thirsa: Alles wordt minder, want er zijn geen mensen die de organisatie op zich willen nemen;
Johan: Kermisattractie (zweef) van Zandeweer lukt hier niet meer, te duur en alleen op ander
tijdstip te huur;
Thirsa: Rommelmarkt?
Johan: De VVVV/D een grote advertentie laten plaatsen en dan rommelmarkt en een varken aan
het spit;
Roelof: je kunt geen peil trekken op het publiek dat ergens op af komt. Je kunt dus geen inkopen
doen als je niet weet hoeveel mensen er komen;
Thirsa: Je moet wel mensen hebben die het doen;
Johan: dat varken moet lukken. Net als bij de barbecue met opgave, maar dan voor het varken;
Wilma: Johan, Jolien, Harry en Wilma verzinnen wel wat. Het zal een bbq / Zomerfeestcombi
worden en de datum wordt nog wel bekend gemaakt.

12. Samenwerking met Stichting Dorpshuis
• Jolien: De samenwerking gaat goed. Wilma is bijna altijd bij de bestuursvergaderingen aanwezig,
zo houden we direct contact. Het luik naar de zolder is vergroot;
• Jan S. er komt een grote trap en dit vraagt om een groot trapgat. De technische mannen zijn bezig
een glijsysteem te maken voor de trap. Het wordt veel beter dan het was;
• Johan: de nooduitgang schuifdeuren zijn nog dicht. Joost opent deze per direct.
13. Rondvraag
• Johan: Kan bij de schouw de stoep van de Smijdingheweg worden meegenomen?
• Germaine: ook de stoep van de Roperijweg. Er zit een spoor naar de Kuiperijweg;
• Thirsa: Dit kun je ook zelf melden bij de gemeente via de gemeente app;
• Jan S.: Het kopiëren van dingen die mensen graag gekopieerd willen hebben op de “Roegôp
printer”, wil ik wel op mij nemen. Harry en Jan gaan hierover in overleg.
14. Sluiting
• Om 21:45 uur sluit Thirsa de vergadering

22 maart 2020,
Wilma Steenhuis
Secretaris
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