Jaarvergadering Dorpsbelangen Woudbloem
Datum:

3 februari 2017

Aanvangstijd:

20.00uur

Locatie:

Erf en Weide, Woudbloem

Aantal aanwezig leden:
Opening:

36

Henk

Om 20.10 opent Henk de Jong de vergadering en heet iedereen welkom. De jaarvergadering bestaat
ook dit jaar weer uit drie gedeelten: De officiële jaarvergadering en een spreker van buurtkracht,
Arnold Strijker.
4 sterfgevallen. Carry, Karin, Marjan, Feike de Boer. Hiervoor houden we een minuut stilte.
2 geboortes, Jildau van Fleur en Witse en bij Anne en Bastiaan
Marjan werd snel na de jaarvergadering ziek en zij was de motor van het bestuur en daarnaast
verhuisde nog een bestuurder. Mirjam en Hans hebben de leegte opgestuurd. Zij hebben ook het
boekje gemaakt en Hans heeft gezorgd voor een hoofdsponsor: zijn werkgever ‘Daarom’
In de pauze is er de traditionele verkoop van de lootjes ten bate van de verenigingskas. Henk schets
even in grote lijnen de hoogtepunten van 2016 waarvan we uitgebreid verslag doen in het jaarboekje
van 2016
Vragen vanuit de zaal:……geen vragen…………..
Mededelingen;

Henk

Notulen van 26-02-2016 Henk
De vergadering heeft geen opmerkingen of vragen en het verslag wordt goedgekeurd en
ondertekend door de voorzitter en ad- interim secretaris
Jaarverslag van het secretariaat:
-

Door het overlijden van Marian en het vertrek van Meta is er voor het bestuur van de
dorpsbelangen een moeilijk jaar ontstaan. Waarin we veel hebben moeten improviseren.
Marian was een bestuurslid met veel structuur. En dat merk je als dit wegvalt.
Marian heeft tot op het laatst actief meegewerkt in ons bestuur. We hadden daar enorme
bewondering.

-

Bij de werving voor een vervanging van Marian bood Mirjam zich spontaan aan.
Als Ad Interim heeft ze al heel veel werk verricht. Samen met Hans heeft ze het boekje gemaakt.
Hans heeft ook ad interim als bestuurslid gewerkt.

-

De website wordt door Hans en Mirjam bijgehouden. We hebben nu een gezamenlijke Cloud
waardoor bestanden altijd toegankelijk zijn voor de bestuursleden.
We hebben een gezamenlijk emailadres woudbloemdorpsbelangen@gmail.com
Kortom Miriam is erg actief.

-

Met de aanvulling van Hans en Rene zijn we weer compleet als bestuur.

Organisatie van evenementen:
-

-

-

4 mei is gezamenlijke activiteit met Scharmer en de kosten worden ook gedeeld.
Opmerkingen van de leden: ze vonden de muziek niet gepast. Henk zegt dat hier voor de
volgende keer op gelet zal worden.
Koetsentocht. Mensen waren erg enthousiast over de activiteit in Woudbloem. Het was goed
georganiseerd.
Slochter-wold spektakel was een succes. Heigkikkers hebben dit jaar gewonnen!
Bollenmand vullen wordt een jaarlijks terugkomend iets.
Hangingbasket kan ook als activiteit worden gedaan. Als er liefhebbers zijn dan s.v.p. nu
opgeven.
Midzomernacht feest is niet doorgegaan. 2017 wel. Er worden mensen gevraagd om dit te
organiseren. Hiervoor is wel belangstelling onder de leden. Voorstel is nog een speurtocht.
Woudbloemreis: Het was een zeer geslaagde reis. Zwienenparadies, glas in lood werkplaats en
een beeldentuin zijn ook nog bezocht. Als afsluiting zijn we gaan eten in Bunde . Aaltje en Frans
gaan dit volgend jaar weer organiseren.
Nieuwe activiteiten:
o Midzomernachtfeest
o Vissen wedstrijd
o Kano-opstapplaats maken
o Sinterklaasfeest Anje heeft het sint en piet pak bij haar thuis
o Nieuwjaarsvisite
o Anje zegt dat de BBQ en kanoen nu in het boekje staat op zaterdag, maar het wordt
op zondag.

Bezoeken verschillende vergadering
-

Henk bezoekt voorzitters overleggen
Mirjam heeft contact met ene Michiel van snel internet buitengebieden
Henk van Gijssel zegt dat Enexis een stroomkabel door het land gaat leggen en dat ze open staan
voor het idee om die glasvezel daar bij in te leggen.(kosten delen)
Henk bezoekt de vergadering van het Slochter-Woldspektakel
Gea bezoekt de vergaderingen van de koetsentocht in het jaar dat we ook meedoen.

Uitgevoerde besluiten 2016:
-

Dorpsvisie werkgroep energie
AED bij Erf en Weide is geplaatst in maart en er zijn 9 personen geschoold voor de BHV/AED
groep. Hun diploma’s zijn ze aangemeld bij ‘Hart Veilig’ en kunnen ze opgeroepen worden bij

-

-

noodsituaties in en rondom Woudbloem. Aan het begin/eind van Woudbloem komen
verbandkisten te staan die in geval van nood eerste hulp spullen bevatten.
Deelnemers: Jan Fokke, Froukje, Gea, Jan en Carina, Anje en Henk van Gijssel en Frouke.
Meta is verhuist dus voor onze groep niet beschikbaar.
werkgroep Marian: de nieuwe website van Woudbloem wordt al een tijdje gebruikt, iedereen
kan er informatie afhalen en nieuws naar toe sturen. De andere twee groepen zitten nog in de
opstartfase. Voor iedereen die mee wil denken en/of helpen: meld je aan.
Speeltuin is geverfd
Dorpsbelangen heeft een eigen emailadres. woudbloemdorpsbelangen@gmail.com
Staatbosbeheer heeft de bruggetjes in richting de kooiweg schoongemaakt.
De fietsbruggetjes zijn vorig jaar schoongemaakt en pas geleden weer.
Aquaduct bij het gemaal is nog steeds wel heel glad. Misschien iets van asfalt er over?
Anje heeft nog een opmerking van een niet aanwezig lid: Het pad tussen de beide bruggen is
gevaarlijk en je kunt er niet met de kinderwagen lopen. Meta had dit op haar programma, maar
is hier niet verder mee gekomen. Het bestuur zal het verder oppakken
Kees vraagt: beeldbepalende huizen voor het dorp, daar is een inventarisatie van gemaakt.
Samen met Overschild komt daar iets over in de raad. Dan gaan ze kijken wat hiermee gedaan
moet worden (kwa vergunningen, verbouwingen enz). Als er protesten komen uit het dorp dan
kan het bestuur er wat aan doen. Als iedereen tevreden is over de uitslag, dan doet het bestuur
niets.

Uit te voeren besluiten 2017
-

De energiecommissie is nog actief. Iedereen heeft een folder in huis gekregen over het scannen
van de huizen met een warmtecamera. Sietse doet hierover na de pauze verslag.
De kano opstapplaats wordt in 2017 definitief gerealiseerd op 23 april.

Jaarverslag penningmeester
We moesten bij de overdracht van de betaalrekening van Frouke naar mij een zakelijke rekening
openen omdat we ingeschreven staan bij de KvK.
Hierdoor zijn de kosten voor de rekening nogal gestegen in 2016.
Oud papier:

549 euro

Jaarboekje advertenties :

570 euro

Subsidie voor de BHVAED en scholing van 9 bestuursleden met alle toebehoren; totaal 6014 euro

Gelukkig kunnen we 2016 wel met een positief saldo afsluiten.
In kas :

2309.03 euro

Op de spaarrekening

8165.18 euro

Hierbij moet gezegd dat de jeugd in januari 2017 nog naar de film is geweest. Dit was nog een
activiteit van 2016

Opmerking:
We hebben een actieve dorpsvereniging.
Het mooie is dat we het organiseren van de activiteit kunnen verspreiden over verschillende mensen.
Graag wil ik als penningmeester wel vragen om een eind rekening van de activiteit. Ook als het saldo
op 0 uit komt.
Rapportage kascommissie:
-

Corrie en of Ali-anne

Corrie VerMue is aftredend.
Maria gaat nog een jaar verder en Ali-anne ook.
Vroeger zaten er drie in de commissie.
Marga meldt zich voor het volgend jaar aan
De kascommissie geeft decharge. Het zag er keurig uit zegt Corrie.
Kascommissie van volgend jaar: Maria, Alianne en Marga

Bestuursverkiezing
-

Het bestuur is in 2016 door het overlijden van Marian en het verhuizen van Meta ad-interim
aangevuld met Mirjam. Zij stelt zich kandidaat voor de functie secretaris.
Egon is aftredend en niet herkiesbaar. Omdat hij het al 6 jaar gedaan heeft.
Hans van Uffen is ook ad-interim vanwege het vertrek van Meta.
Er heeft zich nog een nieuwe kandidaat beschikbaar gesteld. Dit is René Clardy.
Alianne heeft zich teruggetrokken als kandidaat.
Alle kandidaten worden met verenigde stemmen aangenomen: Mirjam, Hans en René.
Sietse wordt als vervanger van Hans ook aangenomen.

Er ontstaat een discussie over of bestuursleden in Woudbloem moeten wonen, omdat Sietse Roeda
heeft aangeboden het over te nemen van Hans wanneer Hans zou gaan verhuizen. Het bestuur zal
hier over nadenken en bij de volgende ALV een voorstel doen.
Pauze met lootverkoop (5 voor een euro)
Sprekers: Jelle de Visser
Jelle doet verslag van de plannen m.b.t. de Tienborg.
Bewoners van tienborg hebben al lang aardbevingsschade. Aangegeven bij de
woningbouwvereniging Slochteren. Ze zouden dit herstellen, maar toen werd het overgenomen
worden door Lefier. Stichting veilig wonen wilde onderzoek doen. Dat duurde allemaal heel lang.
Uiteindelijk werden de bewoners uitgenodigd voor een vergadering. Hier was ook de burgemeester
van Slochteren en Lefier. Conclusie van het onderzoek was dat de woningen niet
aardbevingsbestendig waren. Arcadis had een plan gemaakt voor aardbevingsbestendig maken, dat
koste 140.000 per huisje. Lefier heeft aangegeven zo ie zo de woningen aardbevingsbestendig te
willen maken. In maart zal hierover een beslissing genomen worden. De bewoners moeten dan 3 tot

10 maanden hun huis uit. De gemeente moet vaststellen of de huisjes beeldbepalend zijn. Tienborg is
inderdaad als beeldbepalend geclassificeerd. Dit moet nog wel door de provincie worden bevestigd.
Het is nu wachten op de plannen van Lefier. Bewoners vragen of de rest van de Woudbloemers het
met hen eens zijn met de bewoners dat de huisjes moeten blijven en dat ze van grote historische
waarde en beeldbepalend zijn voor het dorp.
Bewoners van Tienborg willen geen nieuwe huisjes met oude façade. Ze willen alleen dat het
verstevigd wordt (gefundeerd). Lefier wil liever de huisjes afbreken, want dat is veel goedkoper.
Bij een stemming blijkt dat alle aanwezigen op de vergadering het eens zijn met de bewoners van
Tienborg dat de huisjes behouden moeten blijven. De bewoners willen deze steun gebruiken bij hun
onderhandelingen met Lefier.
Energiecommissie
Iemand van buurkracht doet verhaal en Sietse doet verslag van de energiecommissie
Eerst beginnen met besparen en daarna met energie productie.
Kan in samenwerking met Buurkracht (is een onderdeel van Enexis, die helpt mensen met
energiebesparing).
Sietse laat zien wat de commissie aan het doen is. En de energie adviseur van Buurkracht gaat iets
vertellen. Hij heet Arnold Strijker.
Tombola Uitvoering
Rondvraag:

Henk

Sluiting

Henk

