
Notulen jaarvergadering Dorpsbelangen Thesinge – 8 oktober 2021 
(concept – vast te stellen op de jaarvergadering van …. maart 2022)  

Pagina1 van 2 

Notulen 44e jaarvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen, 
Vrijdag 8 oktober 2021 om 19.30 uur in het Trefpunt. 
 
 
1. Opening 
De voorzitter, Hans Windt, heet de 31 aanwezige leden van harte welkom, helaas zijn de ereleden Welly Boer en Roelf Jansen niet 
aanwezig. Ook bestuursleden Madelon Otten en Corrie Eijkemans en aspirant bestuurslid Freek Bronda zijn vanavond niet aanwezig. De 
voorzitter geeft aan dat hij blij is dat we eindelijk weer met elkaar samen mogen komen in het Trefpunt. 
 
2. Notulen vorige vergadering 
De notulen van 8 maart 2019 worden voorgelezen. Vanuit de leden zijn er geen inhoudelijke opmerkingen op de notulen en dus worden deze 
vastgesteld. De actiepunten uit de notulen worden nog kort toegelicht: 

• Zijn er kosten verbonden aan de AED?  Hiervoor is een abonnement afgesloten van 45 euro per jaar 
• Is er iets gebeurt met het aanplanten van Essen? Nee, op dit moment speelt dit niet. 
• Hans noemt nogmaals de Slim melden app van de gemeente Groningen. Deze is zeer handig, zie je storende zaken meld het zelf 

via deze app! 
  
3. Jaarverslag 2019 & 2020 
Johan Oomkes neemt kort het jaarverslag van 2019 door en leest daarna het jaarverslag van 2020 voor, er wordt in dit verslag nog stilgestaan 
bij het overlijden van Erelid Roelie Dijkema op 27 september 2020.  

 
4. Financieel verslag 2019 & 2020 
De penningmeester, Harm Vos, licht het financieel verslag over 2019 & 2020 toe. Renger de Vries vraagt of optredens van de Bazuin ook uit 
het muziekfonds Juliana betaald worden aangezien deze daarvoor bedoelt was. Dit blijkt inderdaad het geval. Marinus Vermue vraagt of we 
ook doorgaan met sparen voor de feestweek aangezien deze in 2020 niet doorgegaan is. Het bestuur gaat zich hierop beraden. 
 
5. Verslag kascommissie: 
De kascommissie, Theo de Wit en Daphne Wiegertjes, hebben de kas gecontroleerd en deze wordt zonder opmerkingen goed bevonden. Het 
bestuur krijgt dan ook decharge. 
Verkiezing nieuw lid kascommissie 
Theo de Wit treedt af als lid van de kascommissie. Bert Mollema meldt zich aan en wordt gekozen als nieuw lid. De kascontrole in maart 
2021 wordt daardoor uitgevoerd door Daphne Wiegertjes en Bert Mollema.  
 
6. Begroting 2021 en vaststelling contributie 
De begroting van 2021 wordt besproken. Er komen verder geen vragen uit voort. De huidige situatie is ook wat vreemd aangezien het nu al 
begin oktober is en we al weer richting het einde van het jaar gaan. 
 
7. Verdeling welzijnssubsidie 
Er zijn weer een aantal aanvragen binnengekomen voor welzijnssubsidie. Er is 810,- euro beschikbaar en 925,- aangevraagd. Aangezien er 
in 2020 alleen een bedrag uitgekeerd is aan de Zummerspeulen heeft het bestuur besloten het volledige aangevraagde bedrag uit te keren. 

- Oranje Comitee:    € 250 
- Noaberstee:    € 200 
- WWK:     € 150 
- Zummerspeulen    € 175 
- Thesinge in beeld   € 150 

 
8. ALV (voorjaar 2022) 
Het bestuur stelt voor om de volgende vergadering gewoon weer in het voorjaar te houden. Iedereen gaat hiermee akkoord. 
 
9. Bestuursverkiezing: 
Alex Mollema en Paul Witkamp hadden hun termijn er in 2020 al op zitten. Beide hadden besloten het bestuur te verlaten maar door het niet 
doorgaan van de ALV in 2020 nemen zij vanavond officieel afscheid. Hans geeft aan dat ze beide van grote waarde zijn geweest zeker toen 
het bestuur nog maar uit 3 personen bestond. Verder wordt de ingezette koers van projectgroepen genoemd waar we de laatste jaren mee 
begonnen zijn en de goede werking hiervan. Hierna wordt afscheid genomen van Johan Oomkes. Zijn termijn zit er ook op. Allemaal 
ontvangen ze een bloemetje en een waardebon en natuurlijk een applaus van de aanwezige leden.  
 
Pauze 
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Hans stelt de aspirant bestuursleden Freek Bronda en Inger de Goey aan ons voor. Het voorstel om de verkiezing middels handopsteken te 
doen wordt verworpen. Nadat de aanwezigen schriftelijk hun stem uitgebracht hebben komen we op de volgende uitslag: Freek Bronda 30 
stemmen, Inger de Goey 30 stemmen, Bert Mollema 1 stem en Jelle van der Veen 1 stem. Bert en Jelle geven aan dat ze niet tot het bestuur 
toe willen treden. Hans feliciteert Freek en Inger met hun officiële toetreding tot het bestuur.  
 
10. Uitreiking Roelie Dijkema prijs 
De jury heeft besloten de prijs dit jaar toe te kennen aan Annelies Hofstede. Oud winnaar Jakob van der Woude heeft een mooi verhaal 
voorbereidt waarin duidelijk wordt waarom Annelies de prijs zo verdiend heeft. Haar inzet voor het dorp wordt alom geroemd. Annelies 
geeft aan dat ze erg blij is met de prijs, zeker omdat de Roelie Dijkema zelf ook met Annelies als winnaar kwam. 
 
11. Feestweek2025 
Helaas kon door Corona de feestweek in 2020 niet doorgaan. Gaan we nu wachten tot 2025 of gaan we tussentijds nog een feest (of 
dorpsbarbecue) organiseren? Hans vraagt eenieder mee te denken ook worden er vrijwilligers gevraagd om de ideeën verder uit te werken. 
 
12. Inventarisatie punten voor het overleg met de gemeente Groningen: 

• (Verkeers) Spiegels op de volgende plekken: hoek Schutterlaan en Lageweg en Bovenrijgeweg en Molenweg 
• Beplanting op Smidshoek er hoog, daardoor erg onoverzichtelijk 
• Kan DB een oogje houden op het afgebrande huis aan de Havenstraat. 
• Wie is verantwoordelijk voor de Stem van Ten Boer? Dat is de gemeente. DB gaatook monitoren wat er geplaatst wordt. 
• Wordt het water van het Maar ook gecheckt? Het is niet de bedoeling dat er hondenpoep ingegooid wordt ivm ziektes.  

 
13. Presentatie ECO Thesinge/werkgroep Ommetjes 

Theo de Wit geeft een presentatie over ECO Thesinge. Middels een powerpoint worden we bijgepraat over de stand van zaken. 
Marinus Vermue praat ons bij over de ommetjes. De gemeente heeft aangegeven ons te willen helpen bij dit proces. Ze zijn nu 
bezig met het verzamelen van de reacties van de grondeigenaren. 

 
Een punt wat niet geagendeerd is de AED. DB organiseerde altijd de herhalingscursus maar is dat nog nodig? 
Veel leden doen de cursus al via hun werk, verzoek om zich aan te melden bij Hartslag.nu. Er blijkt wel behoefte te zijn aan bijscholing, 
mogelijk kunnen we daar een bedrag voor opnemen in de begroting. Annelies geeft aan dat ze kortgeleden via een aantal studenten 
bijgeschoold is en dat qua kosten wel mee viel. Het bestuur gaat het verder uitwerken. 
 
14. Rondvraag 

• Paul Witkamp vraagt om een update van het dorpenoverleg: Namens DB zit Johan er in. Thesinge werkt 
daarin samen met de andere dorpen van de voormalige gemeente Ten Boer. Thema’s die daar onder meer 
besproken worden zijn: Deelauto’s, Huurwoningen (Wierden en Borgen), Versterkingsopgave, Algemeen 
overleg met de gemeente en de Stem van Ten Boer. 

• Perry de Raad vraagt waarom de hele speeltuin bij de Til ook achter hekken staat. De MR van de Til blijkt 
hier al mee bezig te zijn. 

• Paul Witkamp vraagt of we ook weer Ereleden gaan benoemen, het bestuur gaat hier over nadenken. 
• Renger de Vries vraagt of er mensen zijn die willen helpen met het organiseren van de intocht van Sinterklaas. 

De Thesinger Sint komt dit jaar voor de dertigste keer.  
 
15. Sluiting 
Voorzitter Hans Wind bedankt de aanwezigen en sluit om 22:30 de vergadering.  
 


