
Jaarvergadering Dorpsbelangen Woudbloem 

Datum:    16 februari 2018 
Aanvangstijd:    20.00uur 
Locatie:   Erf en Weide, Woudbloem 
Aantal aanwezig leden: 33 
 

Opening:  Henk opent de vergadering om 20.09 uur 

Notulen vorige jaarvergadering: Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd 

Mededelingen: Geen 

Verslag van het bestuur: 

De voorzitter schetst in grote lijnen de hoogte en dieptepunten van 2017. 
 
Jaarverslag van het secretariaat: 

Het jaar in vogelvlucht: 

• In maart hebben een aantal dames hanging baskets gemaakt.  

• In april hebben weer noten geschoten en tijdens de grote klusdag is de kanosteiger gemaakt 
en is de hele speeltuin opgeruimd en schoongemaakt. Jan Kempenga heeft het beheer van 
de speeltuin overgenomen van Egon. Mirjam en Carina hebben nieuwe verf gekocht, maar 
die is bewaard voor het komend jaar. 

• De 4 mei viering werd in 2017 georganiseerd door Woudbloem. De muzikanten waren 
gevraagd geschiktere muziek te spelen en ze hadden gekozen voor het Wilhelmus en het 
Grunnings laid. Wij vonden dat erg goed passen en willen voorstellen dit voor de komende 4 
mei weer te doen. Frouke had een mooi gedicht uitgezocht en voorgedragen. 

• In mei hebben we de dauwtraptocht gemaakt. De tocht was uitgezocht door Hans. Het was 
een mooie route, maar wel een beetje lang. Egon had zich verslapen, zodat de tocht iets 
werd ingekort en we koffie gedronken hebben op het zonovergoten terras van Kees. 

• In juni werd het Midzomernachtfeest voor het eerst georganiseerd en was een groot succes. 
Hans had het thema ‘vuur’ gekozen en Kees en Frouke hadden zich uitgesloofd door overal 
gezellige hoekjes met vuurkorven te creeren. De geroosterde frikandellen, marshmellows en 
broodjes aan een stok smaakten goed. Ook in 2018 zal er weer een midzomernachtfeest 
gehouden worden. 

• In juli was het kanoën, waarbij weer een aantal mensen inmiddels traditioneel een nat pak 
opliepen. De bbq was als vanouds perfect georganiseerd door Anje. 

• In augustus was een viswedstrijd georganiseerd, maar omdat alleen de organisatoren zich 
hadden opgegeven is het maar afgelast. 

• In september is het Slochterwoldspektakel gehouden en onze Hijgkikkers hebben weer 
meegedaan. Dit jaar deed Woudbloem niet mee met een spel, maar Rene Clardij heeft de 
hele wedstrijd foto’s gemaakt, zodat iedereen in ieder geval via het boekje heeft kunnen zien 
wat de Hijgkikkers allemaal hebben moeten doorstaan.  

• In september is ook de Woudbloemreis geweest. Deze keer ging de reis naar Leer, wat een 
prachtig stadje bleek te zijn met veel bezienswaardigheden. We hebben leren theedrinken 
als de Ostfriezen en brachten een bezoek aan het Heimats museum. Frans, Aaltje en Alianne 
hadden het goed georganiseerd, al hadden ze wat moeite om de Woudbloemers op schema 
te houden. De winkels bleken veel te leuk. 



• In oktober werd er weer een Bowl wedstrijd georganiseerd in het bowling centrum in 
Veendam. 

• In november zijn er weer een aantal enthousiaste dames naar de gevorderden cursus 
Bollemand vullen geweest. 

• In december heeft Sinterklaas voor het eerst in jaren Woudbloem weer aangedaan voor onze 
5 jongste Woudbloemertjes, die erg onder de indruk waren. Carina heeft Sint erg geholpen 
bij de organisatie en Sint en zijn Pieten verdienen ook alle lof. Dit jaar zullen we Sint weer 
vragen of hij komt.  

• Op 1 januari is om half 1 het nieuwjaarsfeest losgebarsten. Er was een grote opkomst. Mede 
daarom is de geplande nieuwjaarsborrel van 7 januari afgelast. Voor het komende jaar zal 
het bestuur erover nadenken of we dit toch weer willen organiseren. 

• In januari is de oudere jeugd van Woudbloem (Isa, Thomas en Daphne) naar de film Jumanji 
geweest.  

• Verder is het bestuur bezig geweest met het plan van de gemeente om plastic in te gaan 
zamelen. Johan Fluks had al toegezegd dat de verzamelcontainer bij zijn loods mocht staan, 
maar na lang wachten bleek dat de gemeente het plan had afgeblazen. Ze zijn waarschijnlijk 
te druk met de herindeling van de gemeente. 

• Ook hebben we nog kennis gemaakt met een nieuwe reporter van RTV Noord Marten Nauta. 
Hij is langsgekomen op één van onze bestuursvergaderingen waar we hem over het wel en 
wee van Woudbloem verteld hebben. Hij gaf aan dat we met hem contact op konden nemen 
wanneer we nieuwtjes hadden. We hebben hem toen gewezen op de verbouwing van de 
witte huisjes en daar is toen een reportage van gemaakt voor TV. 2 minutes of fame voor 
Rene en Lammert. 

 

Jaarverslag penningmeester: 

Verslag kascommissie 

Gestart op 01-01-2017 met  € 2.277,73  
In Kas       €      31,30 
Spaarrekening      € 8.165,18 
 
Inkomsten:   2017 
Leden : contributie   € 402.50 
Oudpapier:  € 418.93 
Advertentie:  € 635.00 
Subsidie:  € 900.00 
 
Grote uitgaven: 2017 
AED cursus  € 400,00 
Kanosteiger  € 503.00 
Verder gaat er het nodige uit aan activiteiten, lief en leed attentie 
 
 
31-12-2017: 
Op de bank: €2.492,29 
In kas  €   218,95 
Spaarrekening € 8.204,75 

 

Opmerkingen: 



In 2017 is het drukken van ons boekje gesponsord door het bedrijf “daar(om)” (hans Uffen). Deze kostenpost 

hebben we in 2018 wel. 

Het vuurwerk is in 2017 niet in rekening gebracht en dus dubbel voor 2018. 

Conclusie: 

Na verrekening van het vuurwerk bedrag hebben we toch een beetje winst hebben gemaakt: 140 euro. 

De kascommissie geeft aan de contributie wel omhoog kan. Besloten wordt door de vergadering dat 

de contributie verhoogd wordt naar 10 euro per gezin. Per persoon blijft het 5 euro. Deze verhoging 

gaat in per 1 februari 2019. 

 
Rapportage kascommissie: Maria, Alianne en Marga: het verslag is goedgekeurd. En de 

penningmeester krijgt decharge.  

Bestuursverkiezing: 

Omdat er een gebrek aan beschikbare bestuursleden is, stelt het bestuur een nieuwe regel voor: Er 

mag 1 bestuurlid in het bestuur zitten die wel lid is maar buiten Woudbloem woont. Hier wordt over 

gestemd in de vergadering en er wordt unaniem vòòr het voorstel gestemd. 

Omdat Henk als voorzitter na 6 jaar zijn functie vacant stelt en Hans zijn bestuursfunctie ook 

neerlegt, zijn er 2 vacatures. Er is 1 kandidaat: Yvonne Smit. De leden stemmen vòòr Yvonne, ze is 

dus aangenomen als bestuurslid. Voor de tweede vacature stelt zich op de vergadering niemand 

beschikbaar.  

Commissies: 

Verslag van commissie wandelpad: 
 
Gea verteld over het wandelpad en de prijsvraag voor de naam van het pad. 
Anne van Gerwen heeft het bestuur gevraagd om te kijken of we een wandelpad konden creëren 
tussen de twee bruggen. Gea en Anne zijn daar mee bezig gegaan samen met Mathilde Pruntel. Bij 
loket Leefbaarheid Groningen kon subsidie aangevraagd worden. Het draagvlak is getoetst door de 
enquête. Aaltje Weites is met deze enquête bij de deuren langs geweest en iedereen heeft zijn 
handtekening gezet.  
De maximale subsidie is aangevraagd en toegekend.  
Er is een werkgroep opgesteld met materieel en kennis van zaken, zodat de aanleg zo snel mogelijk 
kan beginnen. 
Anne heeft flyers gemaakt om de naam van het pad te kiezen. 
 

Commissie AED 

Gea vertelt over de AED en de halfjaarlijkse training. En hoe het gaat wanneer men opgeroepen 

wordt. Er is ook onderhoud gepleegd aan de AED. Die moet elk jaar gecheckt worden. Sikko vraagt of 

er nog meer mensen bij kunnen. Gea zegt dat als de cursus betaald gaat worden door de gemeente, 

we wel meer leden kunnen gebruiken. 

Communicatie commissie: Hans vertelt over de nieuwsbrief en de website. 



Commissie Energie: 

Frans vertelt: Sander Berkeplas is aanwezig van Buurkracht voor de moeilijke vragen. 

Het blijkt lastig om gezamenlijke isolerende materialen in te kopen omdat geen huis hier gelijk is.  Er 

zijn wel 27 slimme meters aangeschaft. Onderzocht is of we niet zelf energie kunnen opwekken in 

het dorp. Hier willen ze wat verder onderzoek naar doen. 

Sietse vertelt: de meeste mensen willen graag kijken naar de mogelijkheden van windenergie.  
Er zijn nu allemaal nieuwe projecten van de regering, maar die leveren niets op voor het milieu. We 
moeten dus zelf als dorp energie gaan produceren. Je richt dan een corporatie op. Er zijn al 27 van 
zulke corporaties in Groningen. Voorstel van de commissie: een vervolgvergadering voor de leden 
waar duidelijker wordt wat er allemaal mogelijk is en wat het gaat kosten. Sietse vraagt of we dit 
willen. Dit kunnen we aangeven door een rood of groen briefje op de fly-over te plakken. Rood 
betekent dat je geen vervolgvergadering wilt en groen dat je het wel wilt. En we kunnen op het 
briefje ook onze gedachten schrijven. De commissie wil alleen uitzoeken wat het dorp wil en 
proberen dat dan te faciliteren. 
Uitslag: 25 groene briefjes en 2 rode en ongeveer 5 blanco. Dit betekent dat de commissie een 
vervolgvergadering gaat houden. 
Jelle vraagt of de energie commissie hem kan steunen in zijn strijd tegen Lefier, omdat Lefier 
iedereen in de witte huisjes gewoon weer op het gas wil aansluiten. 
Slimme stekkers en warmte camera is nog wel weer te regelen via Sander als je dat gemist zou 
hebben of als je de verbeterde situatie wilt testen. 
 

Uit te voeren besluiten 2018:  

• Elk dorp een duurzaam dak: het bestuur is bezig de mogelijkheden voor een dorpskeet te 
onderzoeken. Er is veel subsidie beschikbaar. We zullen hierin ook de ijsvereniging betrekken 
en er zal ook weer een enquete onder de dorpbewoners gehouden worden. 

 

Rondvraag: Jelle bedankt Dorpsbelangen voor hun steun bij de onderhandelingen met Lefier over de 

versterking van de witte huisjes. 

Afscheid bestuursleden: Henk en Hans worden bedankt voor hun bestuurswerkzaamheden. 

Sluiting: De voorzitter sluit het officiële gedeelte van de vergadering. 

Pauze met lootverkoop 

In de pauze wordt de DVD DamOp in Woudbloem getoond. 
Na de pauze verteld Timon Kruier over zijn radio hobby. In zijn presentatie is te zien dat je eigenlijk 
niet meer van ‘radio amateur’ kunt spreken. 
 

 


