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Notulen 42e jaarvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen, 
Vrijdag 2 maart 2018 om 20.00 uur in café Molenzicht. 
 
 
1. Opening 
De voorzitter, Alex Mollema, heet de 28 aanwezige leden van harte welkom, in het bijzonder de erelid Roelie Dijkema, onze andere 
ereleden Roelf Jansen(met kennisgeving) en Welly Boer (zonder kennisgeving) zijn vanavond afwezig. De voorzitter geeft aan zeer tevreden 
te zijn met de opkomst.  
 
2. Notulen vorige vergadering 
De notulen van 10 maart 2017 worden door de secretaris voorgelezen. Vanuit de leden zijn er geen inhoudelijke opmerkingen op de notulen 
en dus worden deze vastgesteld.  
  
3. Jaarverslag 2017 
Secretaris Johan Oomkes leest het jaarverslag over 2017 voor, dat na applaus van het publiek wordt vastgesteld.  

 
4. Financieel verslag 2017 
De penningmeester, Paul Witkamp, licht het financieel verslag over 2017 toe. Er komen een aantal vragen naar voren: 
Janna Hofstede vraagt wat de post Jeugdgroep Thesinge inhoudt, dit is geld wat is overgebleven uit eerder jeugdactiviteiten. Theo de Wit 
vraagt of wij De Bazuin bij de intocht van Sinterklaas uit het potje Juliana betalen, dit is niet het geval. Hans Wind geeft aan dat het potje 
feestweek lager is dan gedacht, Paul geeft aan dat dit klopt omdat er vorig jaar geen 1000 euro in gestort is zoals de jaren ervoor. 
 
5. Verslag kascommissie 
Helaas kon Geerten Eijkelenboom niet bij de kascontrole aanwezig zijn zodat Koos van de Belt het dit jaar alleen moest doen. Koos heeft de 
kas gecontroleerd en heeft geen fouten kunnen ontdekken, hij geeft dat dat Paul een nauwkeurige boekhouder is.  Het bestuur krijgt dan ook 
decharge.  
 
6. Verkiezing nieuw lid kascommissie 
Geerten Eijkelenboom treedt af als lid van de kascommissie. Theo de Wit meldt zich aan en wordt gekozen als nieuw lid. De kascontrole in 
maart 2019 wordt daardoor uitgevoerd door Koos van de Belt en Theo de Wit.  
 
7. Begroting 2018 en vaststelling contributie 
De begroting van 2018 wordt besproken en deze wordt goedgekeurd. Pluc Plaatsman vraagt wat de post “eigen initiatieven” inhoudt, dit is 
een potje waaruit bijvoorbeeld het gezamenlijk Formule 1 kijken in het Trefpunt een bedrag krijgt.  
Aangezien de contributie vorig jaar al verhoogd is, blijft deze dit jaar hetzelfde. 
 
8. Verdeling welzijnssubsidie 
Er zijn erg veel aanvragen binnen gekomen voor welzijnssubsidie. Er is 815,- euro beschikbaar en 1000,- aangevraagd. De door het bestuur 
voorgestelde toekenning wordt overgenomen: 

- Oranje Comitee:    € 200 
- Noaberstee:    € 200 
- WWK:     € 180 
- Jeugdactiviteiten/Zomerspelen € 180 
- Damclub:   € 50 

 
Paul geeft nogmaals aan dat je ook subsidie aan kunt vragen bij het Loket Leefbaarheid. 
Janna Hofstede heeft een lijst waar je allemaal subsidies aan kunt vragen, deze gaat ze doorsturen naar Dorpsbelangen. 
 
Pauze 
 
9. Bestuursverkiezing: 
Rudy Noordenbos heeft aangegeven dat hij gaat stoppen met zijn bestuursfunctie, hij heeft 2 jaar in het bestuur gezeten. We vinden het erg 
jammer dat hij stopt, zijn inbreng werd erg gewaardeerd. De voorzitter bedankt hem dan ook hartelijk. Verder is Johan Oomkes aftredend 
maar hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Daarnaast heeft Hans Wind aangegeven dat hij het bestuur wel wil komen versterken. Zoals 
gebruikelijk worden de stemmen door de ereleden geteld. Johan Oomkes (27 stemmen) en Hans Wind (27 stemmen) treden (opnieuw) toe 
tot het bestuur. Alex geeft aan dat hij blij is met het nieuwe bestuur dat gelukkig uit 6 personen blijft bestaan. 
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10. Agenda en activiteiten komende periode 
Alex laat ons een film zien die middels een drone van de Lageweg gemaakt is, deze hebben we ook aan de gemeente laten zien. Op deze 
film is duidelijk te zien hoe slecht de staat van de weg is en dat deze nodig aangepakt moet worden. 
Ook het versterkingsprogramma staat op de agenda, Theo de Wit en Geerten Eijkelenboom melden zich aan om met ons mee te denken.  
Jan Alix Uitham vraagt of we het versterkingsprogramma niet kunnen samenvoegen met het project Energieneutraal 2035. Theo de Wit 
merkt op dat hij dan ook een rol voor de ECTB ziet weggelegd. 
Janna Hofstede vraagt of de Jeu de Boules baan er nog komt. Aangezien we hiervoor een subsidie hebben gekregen zetten we dit gewoon 
door, staat voor 2018 op de planning. 
Hans Wind vraagt of we ook bezig zijn met een soort Knarrenhof zoals in Garmerwolde in ons eigen dorp. Dorpsbelangen is hier momenteel 
(nog) niet mee bezig, we hebben het wel met B&W besproken. 

 
11. Uitreiking Roelie Dijkema prijs 
De jury welke bestaat uit de drie laatste winnaars, een bestuurslid van dorpbelangen en natuurlijk Roelie zelf hebben besloten dit jaar deze 
prijs toe te kennen aan “De kerstbloazers”. De kerstbloazers zijn ontstaan ommenabij het jaar 1973. Ieder jaar op 1e kerstdag laten ze het 
dorp weer in alle vroegte genieten van hun prachtige klanken. Bij regen, harde wind of ijzel, doorzettingsvermogen pur sang. Trompet en 
zang en daarbij hoort natuurlijk het overheerlijke ontbijt bij mevrouw Ritsema, ook een jaarlijkse traditie. Vanuit de Jury, het bestuur en alle 
bewoners van Thesinge hopen wij dat zij hier nog jarenlang mee doorgaan, een Taisner traditie die niemand wil missen. Van harte 
gefeliciteerd! 
 
12. Punten te bespreken met B&W, inventarisatie: 

 De slechte staat van de Lageweg: binnenkort wordt hierover gesproken in de raad, wij hopen natuurlijk dat de gemeente deze weg 
nu eindelijk eens aan gaat pakken.   

 Speeltuin aan de Molenhorn: hier heeft de gemeente geen budget voor dus gaat er voorlopig niet komen. 
 Slechte staat van het Klunderpad 
 Mogelijke woningbouw 
 Groenonderhoud aan de Bakkerstraat: slecht onderhouden perkjes en een voetpad blijkt niet meer toegankelijk. 
 

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 

 Koos van de Belt vraagt of het Thesinger Maar ook weer eens uitgebaggerd kan worden, Dorpsbelangen gaat dit 
navragen bij Waterschap Noorderzijlvest. 

 Hans Wind vraagt of we na de herindeling ook weer een vast aanspreekpunt/dorpscoach krijgen bij de gemeente. Dat is 
ons inderdaad toegezegd en wordt nogmaals bevestigd door Theo de Wit 
 

15. Sluiting 
Voorzitter Alex Mollema bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22:05.  
 


