Verslag jaarvergadering 20 november 2015 gemaakt aan de hand van de agenda:
Aanwezig: 18 leden en bestuur (minus Johan Bulk, hij heeft zich afgemeld)

1. Opening:
Frans heet iedereen welkom.
2. Mededelingen & ingekomen stukken:
 Frans geeft een terugblik op alle activiteiten in 2015 en maakt melding van de komende
Nieuwjaarsborrel in januari 2016.
 Jan Benes: De feestcommissie zal komend jaar het dorpsfeest nog organiseren, daarna geeft
de commissie het stokje over. En plaatst daarbij meteen een oproep voor nieuwe
feestcommissieleden!
 Bestuur: Als dorp ontvangen wij diverse blaadjes (‘Werkplaats 20’, ‘Buiten Spelen’, ‘Nijsblad
veur ’t Grunneger pladdelaand’). Wilt u deze inzien/lezen, zijn ze op te halen bij de secretaris.
3.

Verslag ledenvergadering 2014 (te vinden in Lutje Kraantje no.1 2015 en op www.kleine-huisjes.nl):
Het verslag wordt door de leden goedgekeurd.

4. Financieel Verslag 2014:
Het financieel verslag wordt door de leden goedgekeurd. Frans geeft toelichting op de
aankoop van een z.g. vlaggenmast-kerstboom. Dit met de gedachte dat dit duurzamer is en
op de langere termijn ook goedkoper. Een beetje kerstboom kost € 70,00 per jaar. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
5. Verslag Kascommissie (Bert Dölle en Herman Postma): Bert en Herman hebben het financieel
verslag gecontroleerd en goedgekeurd.
6. Verkiezing nieuw kascommissielid (Herman is aftredend): Fred Lindsen neemt het over en
stelt zich beschikbaar als nieuw kascommissielid. Bert blijft nog 1 jaar.
7. Bestuursverkiezing: Dorine Gijzen is niet herkiesbaar. Chris Kuizenga stelt zich als nieuw
bestuurslid beschikbaar. Zijn melding wordt met veel enthousiasme aangenomen.
8. Speultoentje: Er is nog geen actie ondernomen voor nieuwe mogelijkheden of toestellen
voor de speeltuin. Het bestuur belooft nogmaals naar de (financiële) mogelijkheden te kijken
bij de gemeente.
9. Vrijwilliger van het jaar: Het bestuur heeft Annie Niezen verkozen tot vrijwilligster van het
jaar. Annie doet er veel aan om onze omgeving ‘hondenpoep’ vrij te houden en anderen de
mogelijkheid te geven dat ook te doen. Daarvoor houdt zij de afvalbak waar men
hondenpoep (en andere kleine rotzooi) in kan deponeren, schoon en opgeruimd. Hiervoor
een pluim en een doos Mon Cheri! Super Annie!!
10. Rondvraag:
 Johan (weliswaar afwezig, maar toch..) vraagt om aandacht voor de
verkeersveiligheid in ons dorp. Daarbij wordt opgemerkt dat de boeren dit jaar
rustiger rijden. Frans geeft aan dat de LTO hierom heeft gevraagd. Er ontstaat een
discussie met verschillende ideeën om de veiligheid en het overzicht op de
Dijksterweg en Feddemaweg te verbeteren. Met als gevolg dat de
verkeerscommissie weer in het leven wordt geroepen met de spontane aanmelding
van: Lies, Fred, Frans en Johan.









Daarnaast wordt er gevraagd om aandacht voor de slechte verlichting tussen Kleine
Huisjes en Molenrij. Ook dit kan meegenomen worden door de verkeerscommissie.
In ieder geval zal het besproken worden met de gemeente de Marne.
Het Lutje Kraantje is er nog en de samenwerking tussen Jan en Dorine loopt goed!
Het streven is om een kersteditie uit te brengen. (noot v.d. notulist: Dit is niet gelukt,
komt begin 2016 een nieuwe editie!)
Jan Gerdez heeft ideeën voor plantenbakken en bloembollen, hij zal e.e.a. uitzoeken.
Aaf Durenkamp geeft aan dat de contributie nog steeds € 5,00 per jaar is.
Er wordt gevraagd om een bushokje met een fietsenstalling. Bestuur neemt dit mee
naar de gemeente.
Jan Gerdez vraagt om nieuwe input/spelers voor de toneelcompetitie
De Nieuwjaarsreceptie is op zondag 17 januari 2016

11. Sluiting:
Frans sluit de vergadering met het bedanken alle vrijwilligers die zich hebben ingezet in 2015
voor het dorp en de aanwezige leden voor hun komst.

Nieuw bestuur:
 Aafke Durenkamp
 Frans de Schutter
 Piet Stuive
 Johan Bulk
 Chris Kuizenga

Notulist: Dorine Gijzen 20 november 2015

