Notulen jaarvergadering Dorpsbelangen Thesinge – 1 april 2011
(voorlopig vastgesteld)

Notulen 35e jaarvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen,
Vrijdag 1 april 2011 om 20.00 uur in café Molenzicht.
1.Opening:
Voorzitter Menco van der Berg opent de vergadering,er zijn 35 aanwezigen,die verwelkomt worden.
Speciale welkom voor de ereleden: Roelie Dijkema, Roelf Jansen en Welly Boer.
2.Notulen 2010:
De notulen worden door de secretaris Ria Stoppels voorgelezen.
Met dank aan de notulist van vorig jaar Wolter Karsijns.
3.Jaarverslag 2010:
Het jaarverslag wordt door de secretaris voorgelezen.
4.Financieel verslag 2010:
Het financiële verslag wordt door de penningmeester Annelies Hofstede voor gelezen.
Het verslag wordt goedgekeurd, ziet er keurig uit.
5.Kascomissie:
De kascommissie bestaande uit Bert Mollema en Roelie Karsijns hebben de kas gecontroleerd en
goed bevonden.
De penningmeester heeft hiervoor dan ook decharge verkregen.
Bert Mollema treedt af als kascommissielid, Elizabeth Tolenaar neemt zijn plaats in.
6.Begroting 2011:
De begroting wordt aangenomen.
De contributie blijft ook in 2011,10 Euro per huishouding.
Zie verder het financiële verslag.
7.Welzijnssubsidie:
Er is voor het jaar 2011 een lager bedrag beschikbaar.
De verdeling is als volgt:
Damclub TEO-------------------------50 Euro voor de sportweek dammen.
Hondenpoepcomissie--------------60 Euro onder andere voor het vervangen van de schepjes
Oranje comité-------------------------200 Euro voor huur attributen festiviteiten Koninginnedag
Stichting Felicitas-------------------200 Euro voor optreden "Trio retour Warffum"
Peuter gym/dansles----------------200 Euro (aangevraagd was 325 Euro, maar er kan een eigen bijdrage
van 1 Euro per deelnemer worden gevraagd)
Sinterklaas-----------------------------50 euro (Sinterklaas viert dit jaar een jubileum, voorstel per helikopter?)
8.Bestuursverkiezing:
Er treden van het bestuur 3 leden af te weten voorzitter Menco van der Berg, algemeen lid Jakob van
der Woude, en algemeen lid, Henry Zuidinga.
Ze hebben respectievelijk: Menco 9 jaar en Jakob en Henry 6 jaar in het bestuur gezeten, waarvoor hun
hartelijke dank voor hun inzet over al deze jaren.
Er zijn 3 nieuwe leden voorgedragen te weten: Joline Bosmans, Heina van Zanten en Marinus Vermue.
Er zijn 34 stemmen uitgebracht met de volgende verdeling : Joline---------31 stemmen,Heina--------33
stemmen, Marinus-------33 stemmen.
Henri Schijf---------1 stem, Johan Zijl-------------1 stem, Jakob van Zanten------------1 stem, Johan
Mollema---------1 stem.
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De uitslag is door het stembureau bestaande uit: Roelie Dijkema en Welly Boer bekend gemaakt.
Het bestuur gaat onderling de vervangende functies verdelen.
9. Agenda en activiteiten:
Zoals elk jaar met Pasen weer Neut'n Schaitn en eieren zoeken op 2e paasdag.
Mensen die hieraan niet mee willen doen zijn natuurlijk wel van harte welkom.
Fietstocht met hopelijk wat meer deelnemers als het afgelopen jaar.
Opening molen "Germania" op 2 juli om 15.30 uur.
Thaissner rais, datum hiervoor nog niet bekend.
10. Roelie Dijkemaprijs :
De prijs wordt dit jaar voor de 4e keer uitgereikt, en wel aan Peter Heidema.
Dit voor allerlei zaken waar hij zich voor inzet en heeft ingezet waaronder Trefpunt en Verzoamelstee.
Peter is vanwege omstandigheden niet aanwezig op de ALV maar hij zal de prijs thuis uitgereikt krijgen.
Dit zal plaatsvinden op vrijdag 8 april 2011.
11.Mededelingen:
Er is inmiddels bij iedere huishouding een lijst met deelnemers in de bus gedaan, tevens hangt er een
lijst met deelnemers bij de AED zelf.
Er zijn nog DVD, s verkrijgbaar over Thesinge van vroeger ze kosten 7.50 Euro per stuk, verkrijgbaar via
Annelies Hofstede.
Plannen met betrekking tot de N360: Er is inmiddels een 7e variant, Eemskanaal tot aan Appingedam.
In 2014 volgt het voorkeursalternatief,Deirdre Klijn heeft hierover een brief opgesteld.
Alternatief 7 wordt nog onderzocht.
Nieuws over het speelruimte beleid, de jeugd wordt in 2 groepen verdeeld de categorie tot 12 jaar en de
categorie 12 tot 18 jaar.
Onder deze groepen wordt geïnventariseerd waar hun interesses naar uitgaan.
Geerten is naar de infoavond geweest op 1 april, de oudere jeugd heeft aangegeven te willen
voetballen, dit kan niet plaatsvinden op het schoolplein ivm.
Overlast voor omwonenden.
Verdere opties worden onderzocht en worden er zonodig infoavonden voor omwonenden
georganiseerd.
Er moet rekening gehouden worden met bezwaren van omwonenden, dit ook omdat er destijds op het
sportveld wangedrag werd veroorzaakt door jeugd die
Niet altijd afkomstig waren uit het dorp.
Hierbij moet men denken aan oa. Vernielingen.
Er moet wel op korte termijn een reactie komen.
Op 4 april is er weer een overleg met Kim.
12. Inventarisatie overleg B en W :
Er zijn destijds punten besproken in het overleg met B en W, er blijkt dat er op veel punten nog geen
actie is ondernomen door belanghebbenden.
Strepen langs de Lageweg zijn nog niet aangebracht, dit brengt vooral in het donker gevaar met zich
mee.
Hard rijden in en door het dorp, er doen zich gevaarlijke situaties voor,vooral voor kinderen en ook voor
huisdieren waaronder katten die vaak het slachtoffer zijn.
Er is in 2009 een registratie gedaan op de Schutterlaan, alleen is dit mis gegaan doordat er niks was
geregistreerd.
Vooral het paadje vanuit Molenhorn naar de Molenweg is een gevaarlijk punt, en zeer onoverzichtelijk.
In een volgend overleg dat voortaan iets eerder in het jaar moet worden gepland moet hier zeker actie
op ondernomen worden.
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Dit geldt voor meer actiepunten die besproken zijn.
13. Rondvraag:
Er ligt nog een agenda klaar voor de Thaissner rais, Jakob geeft aan zich nog graag te willen inzetten
hiervoor.
Fietspad door het Klunder is levensgevaarlijk, Menco geeft aan dat er ondertussen naar gekeken is.
Komt er nog weer een nieuwe bewonersmiddag?
Status monument in de haven.
Is het een zandbak? Er ontbreekt zand, tevens zit er een hek naast dat gevaar met zich meebrengt,
voorstel om er geen zandbak van te maken.
Dit vooral als er een kind ter water zal raken, heeft het totaal geen mogelijkheid om er dan weer uit te
komen.
Jaar van de vrijwilliger: Er is hiervoor nog geen concreet plan, misschien een overleg met B en W met
het hele dorp.
Veranderen ons Trefpunt in dorpshuis Trefpunt.
Straatnaambordjes zijn erg groot en lelijk, ze ontnemen in sommige gevallen het zicht en staan op een
te grote hoogte.
Ze moeten wat strategischer opgesteld worden.
14. Sluiting:
Menco sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.
Geerten heeft dan een woord van dank voor de scheidende bestuursleden.
Menco de voorzitter, vakkundig en altijd alles in goede banen leidend, Jakob, het geweten, altijd lettend
op spelfouten en zeer betrokken, Henry, actief en zeer betrokken bij de molen en de kopieerder.
Ze krijgen hiervoor een houtskooltekening van de Germania aangeboden en een bos bloemen.
Na afloop wordt er gebrainstormd over activiteiten die op de dag van de opening van de Germania
georganiseerd kunnen worden.
Tevens is er een zeer informatieve voorlichting over de renovatie van de Germania en allerlei
wetenswaardigheden over de molen in het algemeen door Anne Wieringa.
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