Notulen jaarvergadering Dorpsbelangen Thesinge – 8 maart 2019
(concept) – vast te stellen op de jaarvergadering van 8 oktober 2021
Notulen 43ste jaarvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen
Vrijdag 8 maart 2019 om 19:30 uur in Trefpunt Thesinge
1.

Opening en mededelingen
Opening door de voorzitter Hans Wind. Hans heet de 49 aanwezige leden aanwezig, in het bijzonder
Roelie Dijkema. Ereleden Roelf Jansen en Welly Boer zijn afwezig. De voorzitter neemt nog een
moment om stil te staan bij het overlijden van Bert van Huis, op 3 maart 2019.

2.

Vaststellen notulen vorige jaarvergadering
De notulen van de vorige jaarvergadering zijn vooraf beschikbaar gesteld op de website en liggen zijn
ook ter inzage beschikbaar tijdens de vergadering. Janna Hofstede merkt op dat in de notulen, anders
dan besproken tijdens de jaarvergadering, vermeld staat dan ondanks gebrek aan animo de aanleg van
de jeu de boulesbaan wordt doorgezet. Dit wordt gerectificeerd, daar besloten is dit plan niet door te
zetten. De notulen zijn vastgesteld.

3.

Jaarverslag 2018
Corrie Eijkemans leest het jaarverslag van 2018 voor, waarna deze met een applaus van de leden wordt
vastgesteld.

4.

Presentatie onderzoek Klooster Germania
Margreet Wieske (student Archeologie RUG) en Vincent Hazelhoff (Wetenschapswinkel RUG)
voorzien ons van een presentatie over de Kloosterkerk te Thesinge. Voor haar bachelor scriptie heeft zij
in opdracht van de Historische Commissie het Thesinger Klooster beter in beeld gebracht. Dit heeft zij
gedaan door in de boeken te duiken en door middel van onderzoek op locatie met een weerstandsmeter.
Pauze

5.

Financieel verslag
Het financieel verslag wordt door Paul gepresenteerd. Daarnaast wordt excuses gemaakt aan Koos van
de Belt vanwege het uitblijven van een uitnodiging voor kascontrole. Aangenomen werd dat Theo de
Wit en Geerten Eykelenboom de kascommissie vormden.

6.

Verslag kascommissie en vaststellen leden kascommissie
Theo de Wit en Geerten Eijkelenboom hebben de kas gecontroleerd en hierbij geen opmerkingen
geplaatst. Wel is geadviseerd om een aantal posten te splitsen. Bijvoorbeeld de bestuurskosten,
afdrukkosten en kosten voor de website. Paul heeft het advies direct opgevolgd. De posten zijn gesplitst
getoond op het financieel jaarverslag, waardoor de jaarrekening onjuist is getoond naar de leden. Janna
vraagt waar de participatiepot en de begroting van de Taisner Rais terug te vinden is. Paul legt uit dat de
participatiesubsidie in de algemene subsidiepot is opgenomen. De Taisner Rais is als begrotingspost
van de jaarbegroting afgehaald omdat deze een aantal jaren niet is doorgegaan. Verwacht wordt dat
wanneer deze reis weer georganiseerd wordt, hiervoor ruimte is. Na uitleg van de posten en de totalen
wordt het bestuur decharge verleend. Daphne Wiegertjes en Theo de Wit vormen voor 2020 de
kascommissie.

7.

Begroting 2019 en vaststellen contributie
De begroting wordt akkoord bevonden. Opgemerkt wordt de contributie mogelijk te laag wordt
ingeschat. Wanneer de contributie begroot wordt zoals in 2018 gedaan is, dan is de begroting sluitend
en zijn de inkomsten gelijk aan de uitgaven. Annelies Hofstede geeft als suggestie dat op de volgende
jaarrekening totalen worden getoond (inkomsten en uitgaven). Door de leden wordt gevraagd of het
gebruik van de AED kosten met zich meebrengt. Hans geeft aan dit niet te weten. Gaan we uitzoeken.
Daarnaast krijgen we de tip dat voor verenigingen bij sommige banken een korting geldt op de
bankkosten. De contributie blijft ongewijzigd.

8.

Verdeling welzijnssubsidie
Er zijn veel aanvragen voor welzijnssubsidie binnengekomen. In totaal een bedrag van € 1.275,00, waar
een welzijnssubsidie van € 810,00 te verdelen is. De door het bestuur voorgestelde toekenning wordt
overgenomen:
- Zomerspelen:
€ 175,00
- Oranje Comité:
€ 125,00
- Damclub:
€ 50,00
- IJsvereniging De Scheuvel:
€ 100,00
- Noaberstee:
€ 150,00
- Project ‘Veur Altied’:
€ 125,00
- Dart toernooi:
€ 85,00
Annelies geeft aan dat zij nog een aanvraag heeft gemaild door het dorpshuis. Omdat deze niet op
schrift is aangevraagd (en hierdoor gemist) is deze niet in de verdeling meegenomen. Hans vraagt
Annelies om contact op te nemen met Paul voor een passende oplossing. Geerten vraagt of het mogelijk
is om de subsidiegelden te verhogen vanwege een hoge reservepost. Deze subsidie komt ten goede van
de leefbaarheid in het dorp. Hans neemt namens Dorpsbelangen het advies ter harte.

9.

Bestuursverkiezing
Dit jaar zijn er geen aftredende bestuursleden. Harm Vos heeft aangegeven dat hij het bestuur van
Dorpsbelangen wil komen versterken. Na stemming van de leden telt Roelie 37 stemmen waarvan 1
ongeldig verklaard wordt. Harm wordt van harte welkom geheten in het bestuur

10. Roelie Dijkemaprijs
De Roelie Dijkemaprijs wordt dit jaar uitgereikt aan Jakob van der Woude voor zijn inzet op allerlei
fronten in het dorp. De prijs is toegekend na beraad van de jury, bestaande uit Roelie Dijkema, Corrie
Eijkemans, Lammert Pleiter en Stoffer Havinga. Onder luid applaus neemt Jakob de prijs in ontvangst.
11. Activiteiten en agenda komende periode
Er worden een aantal punten genoemd voor de activiteitenagenda voor het komend jaar/komende tijd.
NL doet op 15 maart 2019 in Trefpunt en bij school. Garagesale op 23 maart 2019, georganiseerd door
Willeke Huistra. 4 april 2019 is een vrijwilligersavond in Trefpunt voor Trefpunt. Vanuit
Dorpsbelangen wordt het verzoek bij de leden neergelegd om na te denken over een thema voor de
feestweek 2020. Daarnaast de vraag wie in de feestcommissie wil plaatsnemen. Ook lijkt er behoefte te
zijn aan een dorpsbarbecue. Het idee wordt geopperd om dit een plek te geven in de feestweek. Martin
Wieringa geeft aan dat er een draaiboek voor beschikbaar is.
12. Inventarisatie punten B&W
Door de overgang naar de Gemeente Groningen zal het overleg met B&W er anders uit komen te zien.
Punten van aandacht kunnen ondanks dat bij Dorpsbelangen worden aangegeven.
Aly Pepping geeft aan dat De Singel in mei 2018 te maken heeft gehad met wateroverlast. Dit is
aangekaart bij Waterschap en de Gemeente Ten Boer. Een extra persleiding zou een structurele
oplossing kunnen zijn. Graag warm houden bij de gemeente. Verder worden nog de volgende punten
genoemd:
- aanplanten nieuwe Essen;
- spiegel in bocht bij chr geref kerk;
- steigertje bij de haven afbreken of herstellen;
- project nieuw fietspad tussen Thesinge en Garmerwolde.
Hans raad de app ‘Slim melden Groningen’ aan, zodat dorpsleden ook zelf onregelmatigheden in het
dorp kunnen melden.
13. Rondvraag
Bij de rondvraag wordt door Patrick van Zanten de tip gegeven om volgende keer de beamer actiever te
gaan gebruiken (notulen, financieel verslag ed.)
14. Sluiting
Rond 22:30 sluit Hans de 43ste jaarvergadering en bedankt de leden voor hun komst.

