Notulen Algemene jaarvergadering
De Vereniging Voor Volksvermaken en Dorpsbelangen houdt haar 74e Algemene
jaarvergadering over de jaren 2019 en 2020 op vrijdag 9 juli 2021 om 20.00 uur in ’t Binhoes
Aanwezig: Joost Vonk, Mieke Vonk, Aldert van Ess, Tine de leeuw, Cor Slob, Harry veen, Jan snijder,
Jan de Vries, Henk Menninga, Wilma steenhuis
Met kennisgeving afwezig: Roelof Zuidema, Germaine Hanquier, Roelof Pieterman

1.

Opening
 Harry veen opent de vergadering en geeft aan hoe bijzonder de afgelopen jaren zijn geweest en
dat er in 2019 niet eens een jaarvergadering heeft kunnen plaats vinden. Ook financieel is het een
bijzonder jaar, want normaal is het financieel jaar één jaar en nu twee.

2.

Notulen algemene jaarvergadering 5 april 2019
 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
 Er zijn voornamelijk de standaard dingen binnen gekomen, maar niets specifiek voor deze
vergadering;
 Gebiedsregiseur. De gemeente heeft na de herindeling gebiedsregiseurs aangesteld. Dit is voor
ons Klaas Bult, hij is ons contactpersoon met de gemeente. Er is ook een algemeen e-mailadres
voor vragen en/of klachten. Jan de V en Tine hadden al goede ervaringen daarmee met de
gemeente Loppersum, bij de gemeente Eemsdelta werkt het ook zo. Maar bij modder/grond op
het Coolmanspad is het handiger de boer aan te spreken van wie het aanliggende land is. Volgens
Tine lijkt het er op dat de hondenpoepbak, aan het begin van het Coolmanspad, niet meer
gebruikt wordt. Alles ligt weer in de berm. Hondeneigenaren daar op aanspreken werkt het
beste. Misschien moet er weer eens een oproepje op het gele briefje, die krijgt iedereen;
 Haventje. Al jaren heeft de VVV/D aangegeven dat het onderhoudt van het haventje verbeterd
moet worden. En er werd soms ook wel iets aangedaan. Maar sinds dat er de antennemast is
geplaatst is er heel veel vernield. Een paar jaar geleden zijn ook gespreken gestart om het
haventje er weer bruikbaar uit te laten zien. Er zijn al wat ontwerpen gemaakt en als de
gemeente er uit is hoe dit gefinancierd kan worden zal dit met onze dorpen gedeeld worden;
 Pilot dorpsbudget. In 2020 en 2021 hebben we meegedaan aan de pilot “dorpsbudget”. Dit hield
in dat wij geld in beheer hadden waarmee subsidie aangevraagd kon worden voor
feestelijkheden, wat anders bij de gemeente aangevraagd zou worden. Dankzij de Corona
maatregelen waar we de laatste jaren mee te maken hebben gehad is dit alleen maar gebruikt
voor de muziek tijdens garageverkoop in 2021;
 Dorpsgids. Joost heeft een lijst met dorpsbewoners en het zou mooi zijn als een nieuwe dorpsgids
er zou komen (vergelijkbaar met gemeentegids, maar dan alleen voor onze dorpen. Wie van d
aanwezigen lijkt het leuk om dit te doen? In plaats van een aparte dorpsgids zouden er een
Roegkôp aan kunnen weiden en dan voor iedereen zodat het een bewaarexemplaar wordt.

1

4.

Verslag Ommetje, Kerkcommissie en energiecommissie / elektrisch deelvervoer


Ommetje. Eigenlijk een verslag van Roswitha, maar omdat zij niet aanwezig is verteld Wilma het
verhaal. Op 8 april 2011 is de werkgroep ‘Ommetje’ aan het werk gezet om een Ommetje te
realiseren. Dit resulteerde in 4 wandelroutes, waarvan het officiële Ommetje op 1 juni 2012
werd geopend. Dit laatste Ommetje loopt en nu liep o.a. langs de zuidzijde van het
Startenhuizermaar. Nu wil de pech dat daar het waterschap Noorderzijlvest van “ons” maaipad
een natuurvriendelijke oever heeft gemaakt. Het is daarom op het niet meer mogelijk om gebruik
te maken van die route. Roswitha is samen met Germaine (en meer vrijwilligers) druk bezig
geweest een aangepast Ommetje te realiseren. Halverwege 2020 was dan eindelijk alles zo ver
dat het Ommetje er weer officieel was. Route bordjes (voetjes), foldertjes e.d. Op zondag 18
oktober 2020 zou de opening van het vernieuwde Ommetje plaats vinden. Vanwege de
Coronamaatregelen is het toen afgeblazen. Zodra het kan zal de opening plaats gaan vinden.



Kerk. Jan de V aan het woord. Kunstkerk is van de baan. Een binnentuin leek de meeste mensen
wel wat. Met stichting Oude Groninger Kerken en een nieuwe architect (uit Rotterdam) wordt nu
samen gewekt om weer een toren te realiseren op het kerkterrein. De oude fundering is
afgebrokkeld en vol met grond. Op de wierde, waar de oude toren stond komt een nieuwe met
een zitje en aan 2 zijden een raam uit de oude kerk. De monumentale graven worden beschermd
(in de kerk) en er zal een soort periscoop komen zodat je de graven toch nog kunt bekijken. Bij de
toegankelijkheid wordt rekening gehouden met minder validen. Ook de 4000 oude stenen van de
kerk worden gebruikt. De torenklok komt er niet in, die is te zwaar. Er wordt nog nagedacht of er
iets met de wijzerplaat van de kerk worden gedaan. De uitvoering kan nog wel een paar jaar
duren. De wierde wordt groen met eventueel wandelpaden. Ander groen en kosten is nog
onbekend. Stichting Oude Groninger Kerken is op zoek naar fondsen. Het lijkt er nu niet op dat er
zelfwerkzaamheden nodig zijn.



Energie. Jan de V. Zonnedorpen in ’t Zandt heeft leden nodig om stroom te kunnen leveren. De
windmolen van Vermue en eventueel panelen op al zijn daken gaan de energie leveren aan
zonnedorpen. Dit is een goedkope elektriciteit, maar kan niet rechtstreeks aan de inwoners
geleverd worden. Zonnedorpen helpt inwoners ook aan het gasvrij krijgen van de woning en wat
daarvoor nodig is. Het lid worden van Zonnedorpen heeft voordelen. Er is nu een groep van drie
man die aan het uitzoeken wat er allemaal mogelijk is. Bijvoorbeeld een dorpsnetwerk voor
elektra. Er speelt veel op het gebied van de energietransitie en dat gaat snelle dan je denkt. Henk
merkt op dat Marie-Lou het over een ouder plan voor een geluidswal met zonnepanelen langs de
Eemshavenweg had gehad. Dit komt vast nog weer terug. Werd dit vroeger door de provincie van
tafel geveegd, nu schermen ze daar zelf mee.



Deelvervoer (Deelslee). Jan de V. waar vroeger een stel twee auto’s had, die zouden het nu met
één af kunnen omdat je gebruik kunt maken van de Deelslee elektrische auto. Binnenkort komen
er twee auto’s. Eén luxere en één goedkopere. Er wordt getest welke meer gebruikt gaat worden.
Er komen straks in de gemeente nog tien laadpalen bij binnen het gebied van de voormalige
gemeente Loppersum. Momenteel is er ook een gezinsabonnement i.p.v. alleen een persoonlijk
abonnement.
De Deelslee is begonnen in de 16 dorpen van de gemeente Loppersum en energiecoöperaties. In
eerste instantie waren vanuit elk dorp 2 mensen hierbij betrokken. Daarvan zijn 5 mensen
overgebleven en die doen dat allemaal vrijwillig.
Vraag: Waar in onze dorpen kan nog een laadpaal? Nog een laadpaal op het dorpsplein zou 4
plekken bezet houden. Kan dit in Startenhuizen? Optie is bij de bushalte. Er zijn dan ook twee
parkeerplaatsen noodzakelijk. Mensen zouden dan ook vanaf de Eemshavenweg kunnen
“tanken”. Cor vindt dit het verpesten van de dorpsentree. Geopperd wordt het ‘pleintje’ bij de
garageboxen.
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5.

Financieel verslag penningmeester VVV/D
Waaronder verslag speeltuin, jeugd en oud papier
 2019 en 2020 zijn op één hoop ‘gegooid’. Cor Slob en Roelof Zuidema (i.p.v. Tineke) hebben de
boeken gecontroleerd;
 Aldert: waardoor de verschillen? Het verschil van nu en 2018 is de nabetaling van subsidie van de
grote speeltuin, Op blad 4 staat de specificatie (over 2019 en 2020).;
 Op 31 december staan de totale bezittingen, dit is winst. De jeugdsoos heeft een vastgezet
bedrag. Ondanks dat alles plat lag zijn we toch in de plus geëindigd. Oud papier ophalen kan nog
steeds uit. De prijzenschommelingen kunnen we nog steeds aan.

6.

Financieel verslag en mededelingen Roegkopredactie
 Er is nog één abonnee in Zeeland. Er zijn voor deze jaarvergadering twee jaaroverzichten
aangeleverd;
 Joost en Mieke stoppen met het maken van de Roegkôp. Dit hebben ze op 21 april 2021
meegedeeld aan het VVV/D bestuur. Roegkôp nr. 139 zal hun laatste dorpskrant zijn. Deze komt
een week na deze jaarvergadering uit. Harry vraagt de vergadering of iemand deze taak op zich
wil nemen. Cor: Is er een oproep in de Roegkôp gedaan?
 De nieuwe kleuren- en zelf nietende printer scheelt wel heel veel werk, hij staat alleen te vochtig.
Maandag wordt gekeken naar andere mogelijkheden. Misschien kan het apparaat geplaatst
worden op het voormalige boekenbalkon. Dit alles ligt ook aan het lopende leasecontract;
 Tineke stelt nog steeds de Roegkôp samen en blijft dit ook doen. Maar er moeten mensen bij.
Harma: De Roegkôp is begonnen als een afgeleide van de schoolkrant en werd gedrukt met een
stencilmachine.

7.

Verslag kascommissie
 Harry heeft de boeken van de Roegôp gecontroleerd. Het kassaldo is akkoord en hij verleend de
penningmeester decharge;
 Cor en Roelof hebben ook alles gecontroleerd en verlenen ook de penningmeester decharge.

8.

Benoeming nieuw lid kascommissie
 Cor heeft de kascommissie nu 2 jaar gedaan en wordt daarvoor hartelijk bedankt. Henk neemt
Cor zijn plekje over. Tineke (dit jaar vervangen door Roelof) mag nog een jaar kascommissielid
zijn voor controle van de VVV/D en Harry V. voor de Roegôp.
Pauze

9. Jaarverslag over 2019 en 2020
 Tijdens de pauze heeft eenieder de gelegenheid gehad het verslag te lezen;
 Het verslag wordt goedgekeurd met complimenten.
10. Bestuursverkiezing
 Aftredend bestuurslid en herkiesbaar: Roelof Zuidema
Met algemene stemmen wordt besloten dat Roelof mag blijven.
 Aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar: Annet Bakker ((19 oktober 2012 – 9 juli 2021)
Annet kan vandaag helaas niet zelf aanwezig zijn, een bedankje gaat haar kant nog op.
 Aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar: Thirsa Rijskamp (6 april 2018 – 23 januari 2020)
Thirsa is destijds al bedankt voor haar inzet.
 Er zijn nieuwe bestuursleden nodig. Als opties worden genoemd: Lizette Bloem, Daniël Wezeman,
Gerrit Hamming, de mensen in “oma Brontsema’s huis”.
11. Bespreking activiteiten van 2021
 donderdag 21 oktober
zaterdag 27 november
Woensdag 8 december

kinderactiviteit (herfstvakantie)
Sint intocht
Kerstworkshop
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zondag 18 december
Kerstbrunch
zaterdag feb. 2022
Winterfeest
Op zich zou een activiteit in september ook wel fijn zijn, vooral nu er al zo lang niets mag.
Alhoewel iets organiseren op anderhalve meter wel lastig is. Dus als het kan…..

12. Samenwerking met Stichting Dorpshuis
 Harma heeft het woord. Wilma komt weer bij de vergaderingen van het Stichting
Dorpshuisbestuur zodat de dingen goed afgestemd worden;
 Binnenkort zijn er optredens van Pé en Rinus, Man of 4 en een bierproeverij;
 In het dorpshuis is al wat geverfd. Er zijn voorbereidingen voor een muurschildering. Twee
ontwerpers uit Groningen gaan een schildering met elementen uit Garsthuizen maken. Kozijnen
e.d. komen na de zomer aan de beurt;
 Er komt een vestzak theater. Om dit allemaal te kunnen realiseren worden subsidies gezocht. Er
komen kleine optredens, waarbij het publiek alleen aan de podiumzijde komt te zitten en de zaal
aan de barzijde meer voor het pauze gebeuren is;
 De tv-kast gaat weg. Muziek e.d. wordt dan vanuit de keuken, digitaal, geregeld. De tv komt met
een scharnierpoot aan de muur. Pieky Doornbos maakt een schilderij “over” de tv heen;
 Het boekenbalkon bevat geen boeken meer. Ook zal het geen kinderspeelplaats meer zijn maar
een “kantoor” met computer en printer. Boeken verhuizen naar een minibieb buiten ht
dorpshuis. Pieky zorgt ervoor dat dit netjes en gevuld blijft;
 Cor: Hoe gaat het straks met de anderhalve meter tijdens de patatavonden? Harma: De
anderhalve meter geldt nog steeds. Maar de vrijwilligers hoeven niet op te treden als politieagent
als mensen toch dichter bij elkaar komen.
13. Rondvraag
 Tine: Heidi en ik maken het vrijwilligers rooster voor ’t Binhoes. Er is een groot te kort aan
mensen die willen meehelpen, vooral voor de caféavond. Er worden mensen gebeld;
 Tine: Wordt de Jop ook door iemand schoongemaakt? In de meivakantie lag daar poep en dat
was niet van een hond. Eigenlijk is er alleen tijdens NLdoet een grote schoonmaak in de
speeltuinen.
14. Sluiting
 Verder geen vragen of opmerking. Om 22:01 uur sluit de vergadering. Harry geeft nog aan dat dit
keer ook nog een drankje op de kosten van de VVV/D gedronken mag worden en niet alleen de
koffie en thee.

28 maart 2022,
Wilma Steenhuis
Secretaris
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