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Notulen 41e jaarvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen, 

Vrijdag 10 maart 2017 om 20.00 uur in café Molenzicht. 

 

 

1. Opening 

De voorzitter, Alex Mollema, heet de 36 aanwezige leden van harte welkom, in het bijzonder de ereleden Welly Boer, Roelie Dijkema en 

Roelf Jansen. Hij geeft aan zeer tevreden te zijn met de hoge opkomst. Helaas kan bestuurslid Rudy Noordenbos vanavond niet aanwezig 

zijn vanwege een operatie aan zijn hart. In de pauze gaat er een kaart rond voor hem die één ieder kan tekenen. De geplande film van Dick 

van der Ree na afloop van de vergadering gaat door miscommunicatie helaas niet door. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

De notulen van 11 maart 2016 worden voorgelezen. Vanuit de leden zijn er geen inhoudelijke opmerkingen op de notulen en dus worden 

deze vastgesteld.  

  

3. Jaarverslag 2016 

Johan Oomkes leest het jaarverslag over 2016 voor, dat na applaus van het publiek wordt vastgesteld.  

 

4. Financieel verslag 2016 

De penningmeester, Paul Witkamp, licht het financieel verslag over 2016 toe. Hier komen inhoudelijk geen vragen uit voort. 

 

5. Verslag kascommissie 

De kascommissie, Ton Ensing en Geerten Eijkelenboom, hebben de kas gecontroleerd en deze wordt zonder opmerkingen goed bevonden. 

Het bestuur krijgt dan ook decharge. Ton Ensing complimenteert Paul met de nette en overzichtelijke administratie. 

 

6. Verkiezing nieuw lid kascommissie 

Ton Ensing treedt af als lid van de kascommissie. Koos van de Belt meldt zich aan en wordt gekozen als nieuw lid. De kascontrole in maart 

2018 wordt daardoor uitgevoerd door Geerten Eijkelenboom en Koos van de Belt.  

 

7. Begroting 2017 en vaststelling contributie 

De begroting van 2017 wordt besproken. Theo de Wit vraagt waarom het bedrag voor de nieuwe bewonersdag gehalveerd wordt, Paul geeft 

aan dat we hiervoor een aanvraag gaan doen bij het Loket Leefbaarheid. Het bestuur stelt voor de contributie vanaf dit jaar te verhogen met 

2,50 en vraagt de leden hiervoor om toestemming. Aangezien hier geen op- en/of aanmerkingen op komen wordt dit doorgevoerd. De 

contributie wordt dan voor een alleenstaande € 8,50 en voor een gezin € 12,50.  

 

8. Verdeling welzijnssubsidie 

Er zijn erg veel aanvragen binnen gekomen voor welzijnssubsidie. Er is 815,- euro beschikbaar en 1900,- aangevraagd. De door het bestuur 

voorgestelde toekenning wordt overgenomen: 

- Oranje Comitee:    € 200 

- Noaberstee:    € 100 

- WWK:     € 100 

- The Singers:    € 150 

- Activiteiten jeugd:   € 125  

- Agrarische Natuurverbinding:  € 50 

- Damclub:   € 50 

- Het Treffertje   € 40 

 

Pauze 

 

9. Bestuursverkiezing: 

Alex Mollema en Paul Witkamp zijn aftredend maar hebben zich herkiesbaar gesteld. Daarnaast hebben Madelon Otten en Corrie Eijkemans 

aangegeven dat ze het bestuur willen komen versterken. Zoals gebruikelijk worden de stemmen door de ereleden geteld. Alex Mollema (32 

stemmen), Paul Witkamp (31 stemmen), Madelon Otten (33 stemmen) en Corrie Eijkemans (34 stemmen) treden (opnieuw) toe tot het 

bestuur. Alex geeft aan dat hij blij is met de extra versterking van het bestuur welke vanaf nu uit 6 personen bestaat. 
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10. Agenda en activiteiten komende periode 

Alex licht de activiteiten voor de komende periode toe: 

 Voor de activiteiten rond Pasen heeft zich een groep vrijwilligers gemeld. De voorlopige plannen zien er goed uit, binnenkort 

wordt hierover een nieuwsbrief rondgestuurd. 

 De fietstocht zal georganiseerd worden door Jakob van der Woude en Dora Westra. 

 Het Oranje comité is momenteel om een stichting te worden, dit op verzoek van Dorpsbelangen. 

 

11. Uitreiking Roelie Dijkema prijs 

De jury heeft besloten dit jaar deze prijs toe te kennen aan “stichting Felicitas”. Alex reikt de prijs uit aan Pluc Plaatsman. Alex geeft aan dat 

deze stichting die 6 a 8 keer per jaar muziek/dans/toneel voorstellingen organiseert in de Kloosterkerk of in het Trefpunt de prijs meer dan 

verdient en ons dorp ermee echt op de kaart zet. 

 

12. Punten te bespreken met B&W, inventarisatie: 

 Er is een brief binnengekomen met de vraag of er iets gedaan kan worden aan de snelheid die gereden word op de Molenweg. 

Mogelijk kunnen hier verkeers remmende maatregelen getroffen worden? Geerle van der Veen geeft aan dat hij, door alle 

maatregelen (stickers, smileybord) in Garmerwolde hij daar ook langzamer is gaan rijden. Mogelijk is dat een idee?   

 Is sneller internet mogelijk in de buitengebieden? Er is 17 maart hierover een voorlichtingsavond in Ten Boer. 

 De onveilige situatie op de lageweg. Dit blijft een punt van zorg. Gert Groothoff geeft aan dat volgens hem, nadat er weer grind 

aangevuld is op de molenweg en lageweg er daardoor juist weer harder gereden gaat worden. 

 

Alex wijst de aanwezigen opnieuw op de Meldstad app, waarmee losliggende stoeptegels, defecte lantarenpalen en andere gebreken in het 

dorp gemeld kunnen worden bij de gemeente.  

 

 

14. Rondvraag 

 Jakob van der Woude vraagt waarom we geen vaste datum plannen voor de jaarvergadering. Besloten wordt 

dat deze elke tweede vrijdag van maart plaats gaat vinden. Dus volgend jaar 9 maart 2018. 

 

15. Sluiting 

Voorzitter Alex Mollema bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.  

Alex geeft hierna nog een presentatie over de zaken waar we als dorpsbelangen allemaal mee aan de gang zijn geweest en de 

zaken die nog op ons staan te wachten. 


