
Verslag van de jaarvergadering dd 25-11-2016 van de Dorpsvereniging Kleine Huisjes gemaakt naar 

de agenda. 

Aanwezig ; ’n m/v of 20 incl bestuur. Afwezig met kennisgeving waren Jan en Kea.  

1. Frans opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name Paul als nieuwe bewoner. 

Ook geeft hij ’n terugblik op de aktiviteiten en gebeurtenissen in 2015 en bedankt tevens alle        

vrijwilligers voor hun inzet en enthousiasme. 

Tevens wordt Anna geïntroduceerd als nieuwe penningmeesteres, Aafke is afgetreden maar blijft  

nog wel in het  bestuur. 

2. Willy verteld dat Wim de operatie goed doorstaan heeft en gaat revalideren.  Iedereen wenst hem 

sterkte en beterschap. 

Niet iedereen ontvangt email en mist zodoende bv de aankondiging voor het klaverjassen , het zou 

fijn zijn als dit in de toekomst ook via het Leutje Krantje bekend wordt gemaakt, beide redactieleden 

van het Leutje Krantje zijn afwezig zodat een en ander niet toegezegd kan worden. 

Frans geeft aan dat het pas geplaatste bushokje nog voorzien wordt van glas, verder is het de 

bedoeling dat er ook ’n fietsenrek geplaatst wordt. 

Er komen dankzij een subsidie van de NAM nieuwe speeltoestellen in ’t speeltuintje. De afgekeurde 

schommel en wip gaan verdwijnen. Het is de bedoeling om het geheel te realiseren op ’n soort 

“burendag”, bv op de dag van NL doet, als het even kan met een bbq als afsluiting. Er wordt 

opgemerkt dat ook hier dan weer een subsidie voor aangevraagd kan worden.  

3. Op het verslag van de ledenvergadering 2015 heeft niemand op of aanmerkingen, wel komen 

diverse onderwerpen die genoemd zijn in 2015 en nog niet naar wens zijn opgelost ter sprake, zoals 

bv het ontbreken van verlichting tussen Molenrij en Kleine Huisjes ‘s avonds na 11? uur,  de lamp 

gaat dan uit omdat de gemeente het beleid heeft  om het platteland donker te houden, ondanks 

begrip daarvoor is de onvrede groot en worden diverse oplossingen aangedragen;  zoals bv het idee 

van een bewegingsmelder of een wegbelijning, Chris vraagt zich af of de verkeerscommissie dit kan 

oppakken, velen praten door elkaar heen, de notulist vat alles niet meer zodat het verslag rap 

overgaat naar punt 

4. Het financieel verslag wordt door de vergadering goed gekeurd. 

5. Bert en Fred geven aan dat de kascommissie na controle akkoord gaan met het financieel verslag. 

Voor Bert was dit zijn laatste jaar als kascommissielid.  

6. Bij de vraag om een nieuw lid voor de kascommissie is Willy P. de eerste.  

7. Minder enthousiasme is er voor de functie van secretaris, Johan heeft aangegeven dat het hem 

niet ligt en dat hij graag vervangen wil worden.  Niemand staat te trappelen om het gelijk over te 

nemen maar wellicht dat er nog een gegadigde komt.  Johan blijft het nog even doen. 



8. De feestcommissie stopt ook, 3 jaren lang hebben zij het dorpsfeest georganiseerd waar de 

vergadering met waardering op terug blikt. Chris geeft aan dat hij en Jack nieuwe leden van de 

feestcommissie willen zijn. Ben helpt eventueel met ’n puzzelrit. 

9. Bert geeft een verslag van de verkeerscommissie, het onoverzichtelijke kruispunt Feddemaweg/ 

Dijksterweg  was aanleiding om een verkeerscommissie in het leven te roepen op de vorige 

jaarvergadering. De commissie is bijeen geweest op het kruispunt en heeft  het probleem bekeken en 

mogelijke oplossingen besproken. Vervolgens is er een brief bij omwonenden in de bus gedaan 

waarop gereageerd is. Deze brief was echter te spontaan en onjuist geformuleerd na slechte 

communicatie in de commissie. De commissie wil een oplossing zoeken die voor allen in het dorp 

acceptabel is. De nieuwe spiegel die onlangs is geplaatst is beduidend beter dan de vorige zodat het 

grootste probleem opgelost is. Parkeer overlast is er nog wel,  bezoekers van met name de 

Yogaschool parkeren tot op het kruispunt. Er wordt gevraagd of de verkeerscommissie ook hierbij 

wellicht een rol kan  spelen, ook komt het voorstel om een NP kruis op het kruispunt te schilderen. 

10. Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen van 5 euro p/j naar 7.50 euro p/j.  De 

vergadering gaat akkoord. Tevens wordt aangegeven dat de consumpties bij bijeenkomsten niet 

altijd worden afgerekend, soms zijn de uitgaven notabene hoger dan de inkomsten. Een ieder 

spreekt schande. Oplossingen worden besproken zoals bv een vrijwilliger die de kas beheert  of een 

kaartensysteem. Het laatste wordt nader bekeken en in de een of andere vorm ingevoerd. 

11. Er is behoefte aan een omheining waarin je bladeren kwijt kunt. Deze vraag wordt meegenomen 

naar de schouwavond van de Gemeente. Het voetpad naast de Witherenweg groeit dicht, is 

asfalteren de oplossing? Gaat ook mee naar de schouw. Er is niets terecht gekomen van de 

bloembollenaktie,  Adrie geeft aan dat de bomen langs de Witherenweg ziek zijn en dat ze wellicht 

gerooid worden, nog maar even wachtten met de bloembollen dus. Het bord van het Rieks Leegte 

bos is toe aan vervanging. Er is ook een oneffenheid aan de uiteinden van het bruggetje in ’t bos, dit 

is ook iets voor de schouw. Verder wordt er nog opgemerkt dat er eigenlijk een onderhoudsplan 

moet komen voor het Leutje Toentje, verleden jaar is daar groot onderhoud geweest maar als we 

niet bij de les blijven moet dat eerjaars weer gebeuren, ook is er vervolgarbeid nodig bij t 

speeltuintje. Het bestuur had het idee dat een maandelijkse kroegenavond in zaal Stuive leuk zou 

kunnen zijn? Het idee wordt lauw ontvangen. 

12. Alles is bij 11 besproken. 

 De voorzitter dankt iedereen voor de positieve inbreng en sluit de vergadering. 

 

Na de vergadering werd bekend dat Adrie en Ed de oneffenheden bij het bruggetje repareren, en dat 

Jan en Kea een steentje willen bijdragen ten aanzien van de voorbereidingen op het dorpsfeest. 


