
Verslag jaarvergadering 14 november 2014 gemaakt aan de hand van de agenda: 
Aanwezig: 14 leden en bestuur (minus penningmeester, Aaf Durenkamp. Zij heeft zich afgemeld)  

 
1. Opening: Ed heet iedereen welkom.  
2. Mededelingen & ingekomen stukken: Er zijn geen verdere ingekomen mededelingen, 

ingekomen stukken of agendapunten.  
Inkomende vraag van Jan Gerdez: 
 Enkele motorliefhebbers hebben het voornemen om een  
motortreffen te organiseren in Kleine Huisjes, Locatie Rieks Leegte 
Bos. Het is de bedoeling dat het een treffen wordt voor motorrijders 
uit het noorden .  Graag willen we jullie menig horen over ons 
voornemen , dit plan komt ook ter sprake op de jaarvergadering . Voor 
alle duidelijkheid er is nog niets vastgelegd . 
 

 
Jan Gerdez geeft een toelichting op zijn vraag: Er ontstaat een levendige discussie onder de 
aanwezigen en er worden veel vragen gesteld aan Jan. Onder andere over het aantal 
deelnemers en de duur van het treffen. Er wordt zorg uitgesproken over de mogelijke 
overlast voor dorpsbewoners/bos en veld en over de ‘openheid’ waarmee motorrijders 
worden uitgenodigd. Jan geeft aan dat er nog geen gedetailleerd plan ligt en dat hij daarom 
nog geen antwoorden heeft op de gestelde vragen. Jan wil met deze vraag alleen een 
mogelijk draagvlak in het dorp toetsen. Hij vertelt dat het plan nog uitgewerkt moet worden 
en daarnaast ook nog met de gemeente en andere belanghebbenden (Staatsbosbeheer 
bijvoorbeeld) besproken zal moeten worden. Zodra er meer bekend is, zal hij dit zeker delen 
en bespreken met de dorpsbewoners.  

 
3. Verslag ledenvergadering 2013 (zoals gepubliceerd in Lutje Kraantje no.1 2014): Het verslag wordt 

door de leden goedgekeurd. 
4. Financieel Verslag 2014: Het financieel verslag wordt door de leden goedgekeurd. 

5. Jaaroverzicht 2014: Er zijn geen op of aanmerkingen op het jaaroverzicht. Wel wordt er 
gevraagd naar de plek van de recent geplaatste digitale snelheidsindicator. De algemene 
mening is dat deze op een verkeerde plek is gezet en er wordt gevraagd of de gemeente deze 
op een andere plek kan plaatsen, zodat er gemeten kan worden daar waar weggebruikers 
weer gas gaan geven op de Dijksterweg. Deze vraag zal door het bestuur meegenomen 
worden naar het overleg met de gemeente op 18 november. 

6. Verslag Kascommissie (Ria Lindsen en Herman Postma): Ria en Herman hebben het financieel 
verslag gecontroleerd en goedgekeurd. 

7. Verkiezing nieuw kascommissielid (Ria is aftredend): Bert Dölle neemt het stokje van Ria over en 
stelt zich beschikbaar als nieuw kascommissielid. 

8. Bestuursverkiezing: Ed Vastenouw en Antje Spithof zijn aftredend en niet herkiesbaar: Johan Bulk 
wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. Er zijn geen andere aanmeldingen ontvangen voor 
of tijdens de ledenvergadering. Johan als nieuw bestuurslid wordt door de vergadering 
goedgekeurd en welkom geheten in het bestuur. 

9. Lutje Kraantje: Esther Halsema en Yvonne Halsema hebben aangegeven te stoppen met hun 
werkzaamheden voor de redactie van het Lutje Kraantje. De overgebleven redactieleden 
twijfelen aan de nut en noodzaak van het voortbestaan van ons papieren krantje. Er ontstaat 
een levendige discussie onder de aanwezigen waarbij de digitale nieuwsbrief en het Lutje 
Kraantje met elkaar worden vergeleken. Ook wordt de matige aansluiting en input van 
bestuur en dorpsbewoners genoemd. Uit de discussie wordt  geconcludeerd dat men het erg 
jammer zou vinden als het krantje zou verdwijnen. Resultaat discussie: Jan Gerdez blijft in 
redactie en Jan Benes stopt als redactielid. Dorine Gijzen wordt nieuw redactielid, zij kan 



daardoor ook betere aansluiting en input leveren vanuit het bestuur. Yvonne geeft aan dat zij 
‘freelance’ wil schrijven voor het Lutje Kraantje. 

10. Activiteiten 2014-2015: Er wordt gevraagd of men ideeën heeft voor nieuwe dorpsactiviteiten 
voor volgend jaar. Jan Benes en Piet Stuive geven aan te willen onderzoeken of het mogelijk 
is een (vernieuwde en/of uitgebreide) Astronomieavond te organiseren i.s.m. iemand uit 
Ulrum.  Jan Benes en Corry Vastenouw opperen het idee om een avond te organiseren met 
als thema ‘het Ontstaan van het  Marnegebied’. Daarnaast worden een ‘Marenboottocht’, 
‘Dauwtrappen’, en een dagje klimmen en klauteren in ‘Waddenfun’ genoemd. Het bestuur 
geeft aan alle ideeën naast de bestaande activiteiten mee te nemen en alle nieuwe 
initiatieven te verwelkomen. 

11. Lutje Toentje: Geen bijzonderheden.  
12. Speultoentje: Alle speeltoestellen hebben de controle doorstaan. Wim Halsema vraagt hoe 

het zit met vernieuwing van de speeltoestellen. Deze vraag is enkele jaren geleden ook 
gesteld aldus Wim, maar hij heeft er niets meer over terug gehoord. Antwoord: Er is wel 
onderzocht wat er mogelijk is, de kosten echter bleken erg hoog, vandaar dat er geen vervolg 
is gekomen.  Wim oppert dat het misschien mogelijk is om 2e hands iets aan te schaffen. 
Daarnaast wordt er aangegeven dat het belangrijk is de kinderen uit Kleine Huisjes hier in te 
betrekken. Het bestuur belooft nogmaals naar de (financiële) mogelijkheden te kijken en dit 
terug te koppelen naar de dorpsbewoners. 

13. Rondvraag: Frans en Dorine: Ed en Antje worden bedankt voor hun jarenlange inzet als 
bestuurslid en krijgen een mandje met streekproducten. Omdat de Feestcommissie dit jaar 
extra werk heeft verzet voor het jubileumfeest in augustus, ontvangen zij als waardering 
hiervoor, allemaal een flesje wijn. Yvonne: geeft aan dat ‘het hondenpoepzakje’ aan de palen 
die door de kinderen van Kleine Huisjes zijn geschilderd, geen leuk signaal afgeven aan 
diezelfde kinderen. Er wordt gevraagd of er geen ‘hondenpoepafvalemmer’ door de 
gemeente geplaatst kan worden. Deze vraag is al eerder gesteld aan de gemeente door Piet 
Stuive. De gemeente gaf toen een negatief antwoord vanwege de verantwoordelijkheid voor 
onderhoud/schoonmaak. Deze vraag zal nogmaals meegenomen worden naar het overleg 
met de gemeente op 18 november. Alternatieven die worden genoemd: zelf een afvalbak 
met poepzakjes plaatsen. Of de zakjes een andere plek geven. Willy: Is eind augustus een 
goed moment geweest voor een dorpsfeest? Antwoord: ja.  En namens de feestcommissie 
vraagt Willy om een wat vlottere ‘roulering’ van commissieleden.  Antje geeft aan dat al 
iemand er uit wil, zij die plek wil overnemen. Jan Gerdez vraagt of het mogelijk is om ieder 
jaar op de ledenvergadering een ‘wisseltrofee’ uit te reiken, met de naam van een trouwe 
ledenvergaderingbezoeker. Dit om het aantal bezoekers van de vergadering misschien te 
vergroten. Misschien in combinatie met de ‘vrijwilliger van het jaar’, een item wat jammer 
genoeg de laatste jaren verloren is gegaan, aldus Jan. Het idee wordt door de aanwezigen 
goed ontvangen. Het bestuur zal het meenemen. 

14. Sluiting: Ed sluit de vergadering met het bedanken van alle vrijwilligers die zich hebben 
ingezet in 2014 voor het dorp. 

 
 
Nieuw bestuur: 

 Aafke Durenkamp  

 Frans de Schutter 

 Piet Stuive 

 Johan Bulk 

 Dorine Gijzen  

 
 
 

 
Actiepunten bestuur: 

 Overleg met gemeente m.b.t. 
hondenpoepafvalzakjes 

 Overleg met gemeente m.b.t. 
snelheidsindicator 

 Onderzoek nieuwe speeltoestellen 
 
 
 
Notulist: Dorine Gijzen 16 november 2014 


