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Notulen leden- en buurtenvergadering 
 

Datum:  5 februari 2018 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: It Geahûs 
Aanwezig: 35 leden/vertegenwoordigers van 13 buurten en 7 bestuursleden 
 

1. Welkom 
Anne opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Notulen leden- en buurtenvergadering 8 februari 2017 
Willemien leest de notulen voor. Deze worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
- De voorzitter vraagt iedereen de presentielijsten in te vullen, zodat wij alle contactgegevens 
weer actueel hebben. 
- Vanavond hebben we een afmelding ontvangen van de tuigcommissie. Zij zullen ook geen 
programma verzorgen op de zaterdagochtend. Het bestuur staat open voor nieuwe 
suggesties om de zaterdagochtend in te vullen. 
- Het bestuur krimpt steeds meer. Ook dit jaar zullen er bestuursleden aftreden. Daarom 
doet de voorzitter een oproep om namen van mogelijke kandidaten aan te leveren. 
 

4. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018 
Annie geeft toelichting op het financieel jaarverslag 2017, met name over de bijzondere 
inkomsten en uitgaven. Er wordt gevraagd waarom de bankkosten zo hoog zijn. Dit heeft te 
maken met de incassokosten. 
Hierna geeft Annie toelichting op de begroting 2018. Wat hierop niet staat vermeld zijn de 
mogelijke inkomsten van de Rabobank Clubkas Campagne. Ook dit jaar doen we mee aan 
deze actie. Leden van de Rabobank worden opgeroepen op onze vereniging te stemmen. Je 
kunt kosteloos lid worden van de Rabobank. Dit ben je niet automatisch als je een rekening 
bij deze bank hebt. Verder zijn er geen vragen. 
 

5. Verslag kascommissie 
Wim Doppenberg en Klaas de Jong brengen verslag uit van de kascontrole. Alle cijfers 
kloppen. Annie wordt de charge verleend. Ook volgend jaar vormen Wim en Klaas de 
kascommissie. Aanwezigen stemmen hier mee in. 
 

6. Jaarverslag 2017 
Hendrik Jan leest het jaarverslag 2017. Hierover zijn verder geen vragen of opmerkingen. 
 

7. Statuten 
Het bestuur heeft een voorstel gedaan voor wijzigingen van de statuten. Alleen over artikel 
9.1 volgt een opmerking. Dit gaat over de samenstelling van het bestuur. Uiteindelijk wordt 
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besloten om het artikel te wijzigen naar het volgende: Het bestuur bestaat tenminste uit een 
oneven aantal personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene 
vergadering: gemengde samenstelling van mannen en vrouwen.  Bestuursleden dienen hun 
functie zes jaar uit te voeren en zijn daarna eenmalig herkiesbaar voor een periode van 2 
jaar.  
Hierna stemmen alle aanwezigen in met de voorgestelde wijzigingen van de statuten. Het 
bestuur zal de notaris vragen om de nieuwe statuten in orde te maken. 
 

8. Huisstijl 
Op de beamer wordt een nieuw logo gepresenteerd. Deze willen we komend jaar 
doorvoeren in onze huisstijl. Ook de website zal worden vernieuwd. Er komen geen vragen of 
opmerkingen over de nieuwe huisstijl. 
 

9. Dorpsfeest 2018 
Het programma van het komend dorpsfeest blijft gelijk aan voorgaande jaren. Uitzondering 
hierop is de zaterdagmorgen. Hier zal het bestuur nog een andere invulling aan geven. 
Gedurende het dorpsfeest zijn er op verschillende momenten extra vrijwilligers nodig. Dit 
heeft te maken met de krimp van het bestuur en de ervaringen van afgelopen dorpsfeest. 
Sis Spoelstra stelt voor om iedere buurt te verplichten om vrijwilligers te leveren. Het bestuur 
neemt dit mee in hun volgende vergadering. 
Het thema is dit jaar: “Hollywood”. 
De optocht kan dit jaar weer met trekkers, maar ook ongemotoriseerde inzendingen zijn 
welkom. Het advies van het bestuur is wel om kleine trekkers te gebruiken. Iedere buurt is 
verantwoordelijk voor het verzekeren van hun inzending. Het bestuur vraagt vooraf aan de 
deelname om een bewijs van verzekering. 
Dit jaar zijn dubbele inzendingen niet toegestaan.  
De jurering gebeurt dit jaar met een oneven aantal. Zij kijken ook kritisch naar de 
beschrijving van de inzending. Deze beschrijving kan ingevuld worden op het 
aanmeldformulier dat binnenkort gemaild wordt. De sluitingsdatum van aanmelden wordt 
ook in deze mail vermeld. 
Niet alle buurten hebben hun bordjes ingeleverd. Deze kunnen t/m de eerste voorverkoop 
avond nog worden ingeleverd bij het bestuur. Alleen na inlevering van de bordjes kan 
startgeld verstrekt worden. 
Het is nog niet bekend of de route van de optocht dit jaar gelijk blijft of zal veranderen. In de 
Rabbelskûte is te zijner tijd de definitieve route te vinden. 
Er wordt gevraagd of het prijzengeld verhoogd kan worden. Dit is helaas niet mogelijk. 
 

10. Rondvraag 
- Sis Spoelstra vraagt namens haar buurt of er ook klassieke muziek of jazz in het programma 
van het dorpsfeest past. Op dit moment is daarvoor geen ruimte. 
- Sytze Kloosterman vraagt of de notulen op de website geplaatst kan worden. Het concept 
van de notulen zal op de website geplaatst worden. 
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11. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en wenst iedereeen wel 
thuis. 


