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Notulen buurten en ledengearkomste 

 
Datum:  4 februari 2019 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: it Geahûs 
Aanwezig:  28 leden/ vertegenwoordigers van 10 buurten en it Kanon  

Afwezig met kennisgeving: De Skipfeart, De Westerein,  

Afwezig zonder kennisgeving: Sigerswâld 

1. Opening. 

Anne opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Notulen leden- en buurtenvergadering 5 februari 2018: 

Willemien leest de notulen voor. Deze worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 

 

3. Mededelingen: 

- Iedereen wordt gevraagd om de presentielijsten in te vullen. 

- Er missen nog startnummers, buurtnaambordjes en prijzenbordjes. Desbetreffende buurten wordt 

gevraagd deze zo snel mogelijk in te leveren bij het bestuur. 

 

4. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 

Annie van der Meer geeft toelichting op het financieel jaarverslag 2018.  

It Klaverblêd geeft aan dat ze nog geen vergoeding hebben ontvangen van de ereboog. Lieuwe kijkt 

dit na en komt er op terug bij deze buurt.  

Annie geeft toelichting op het financieel overzicht van het dorpsfeest 2018.  

Tot slot bespreken we de begroting 2019. De inkomsten van het dorpsfeest zijn positiever dan 

begroot.  

 

5. Kascommissie 

Wim Doppenberg brengt verslag uit van de kascontrole. Alle cijfers kloppen. Annie wordt de charge 

verleend. Gerard van der Meer neemt het stokje over. Een tweede kascommissie-lid wordt nog 

gezocht. Aanwezigen stemmen hier mee in. 

 

6. Jaarverslag 2018 

Hendrik Jan leest het jaarverslag 2018 voor. Hierover zijn verder geen vragen of opmerkingen. 

 

7. Wisseling en toetreding bestuur: 

De aanwezigen stemmen in met de toetreding van de nieuwe bestuursleden en de wisseling van het 

vice-voorzitterschap.  
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Pauze 

 

8. Brainstormsessie 

Er zijn veel suggesties en verbeterpunten voor het dorpsfeest van 2020. Deze zijn allemaal verwerkt 

in één document. Een samenvatting hiervan is gedeeld met de buurten. 

 

9. Koningsdag 

De voorzitter vertelt het programma van Koningsdag. Alle buurten kunnen deelnemen aan de 

pubquiz. Deze start om 19.30 uur. De groepen bestaan uit maximaal 6 personen. Daarnaast is er 

ruimte voor vrije inzendingen. Vanaf 21.30 uur is er live muziek. De artiest wordt bekend gemaakt in 

de Rabbelskûte. 

 

10. Rondvraag 

- Er wordt gevraagd of het thema van het dorpsfeest eerder bekend gemaakt kan worden. Bij 

voorkeur een jaar voor het dorpsfeest. Het bestuur stemt daar mee in.  

- De voorzitter deelt mee dat de ereboogvergoeding wordt verlaagd. Een bestaande ereboog krijgt 

voortaan € 50,-. Een nieuwe ereboog krijgt voortaan een vergoeding van € 100,-. Hiermee willen we 

de vergoeding meer gelijkstellen aan de vergoeding voor de inzending van de optocht. 

Een aantal buurten vindt het verschil met de huidige vergoeding groot. Er wordt voorgesteld om dit 

met een afbouw te doen. Daarnaast is onduidelijk wat wij verstaan onder het vernieuwen van een 

ereboog. Het bestuur gaat dit nog bespreken en neemt hierover later een besluit. 

- Het dorpsfeest 2020 staat gepland van 27 t/m 30 augustus 2020. Dit is ook terug te vinden op onze 

website. 

- De kascommissie is nog niet compleet. De buurten vragen op hun buurt of er nog iemand is die in 

de kascommissie wil. Inmiddels heeft Ele Jan de Boer zich gemeld bij het bestuur voor de 

kascommissie. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en wenst iedereen wel thuis.  
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