Notulen jaarvergadering VDO
Vrijdag 17 januari 2020
Aanwezig;
Geurt van Dijk, Yolande Masereeuw, Christine Vriens, Raymond Steenhoff, Leo van
Meurs, Dorien Vedder, Leo de Vree, Marja Spakman, Tim Bodde, Linda Bodde,
Johannes Schollema, Gijs Visser, Dick Knol, Liesbeth Span, Gea Dijksterhuis, Sietse
Buurma, Corrie van der Brug, Brigitte Donck, Danny Witteveen, Eric de Rover, Majke
Godeschalk,

Vera

Bakker,

Maaike

van

Sinderen,

Ad Prins, Gerrit Bodde

(Penningmeester), Eric Zijp (Voorzitter a.i.), Martijn Platzer (Secretaris)

Afwezig (met kennisgeving); Arne-Jan Bügel, Lonneke van Rijen, Bouke & Yes
Witteveen, Jeanine van de Ven, Ilse Stokker, Paul de Voigt (bestuurslid)
1. Opening
Eric opent om 20.05 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Martijn vermeldt de namen van alle leden (zie hierboven) welke zich met kennisgeving
hebben afgemeld.
Eric geeft aan dat er het afgelopen jaar maar liefst 5 kinderen geboren zijn in Oldenzijl!
De Tweeling Emma en Anna, Renze, Vigo en Amy. En nog meer goed nieuws: Er waren
geen sterfgevallen.

2. Vaststellen van de agenda
Er is een wijziging t.o.v. het eerder gemailde agenda voorstel:

Agendaput 4) Bestuursmededelingen:
Hier komt een onderwerp bij: ‘Dorpsvisie’
3. Verslag jaarvergadering 25 Januari 2019
De notulen van de vorige jaarvergadering worden zonder inhoudelijke, maar met
inachtneming van een tweetal spel- en typefoutjes aangenomen.
4. Bestuursmededelingen
- De Driehoek
Martijn: Na vele jaren werk en tomeloze inzet is het de werkgroep De Driehoek niet
gelukt om de financiering voor de Driehoek rond te krijgen. De reeds toegezegde
financiering van diverse partijen is alleen geoormerkt voor de bermkast en
uitdrukkelijk niet voor de Driehoek (wat natuurlijk wel de bedoeling was). De
werkgroep heeft aangegeven dat zij geen vertrouwen heeft dat dit alsnog gaat
wijzigen op korte termijn.
Daarom hebben we helaas besloten om het hele project stop te zetten.
Alle betrokkenen zijn inmiddels geïnformeerd en bedankt. Ook is het restant van het
subsidiebedrag teruggestort naar de gemeente.
We willen iedereen die betrokkenen is geweest bij dit project, en dan met name de
werkgroep, heel hartelijk bedanken voor hun inzet!”

Christine vult hierna aan dat de kwetsbaarheid driehoek uiteindelijk parten heeft
gespeeld: de verzekering via de gemeente was wel rond, maar er was niet genoeg
draagvlak bij de subsidievertrekkers.
Raymond geeft aan dat het oorspronkelijk idee van Ton ooit klein begonnen is en dat
het doel was om de driehoek te verfraaien.

Christine stelt dat hier in de toekomst misschien alsnog naar gekeken kan worden als
de pomp in de driehoek vervangen dient te worden.

- Dorpsvisie
Martijn: “Sinds de vorige jaar vergadering is het wat stil gebleven rondom dit
onderwerp. Maar het is nog steeds de bedoeling om hiermee verder te gaan. We
zullen op termijn de dorpsvisie opnieuw tegen het licht houden en updaten (indien
nog) en we gaan de benodigde toestemmingen vragen i.v.m. plaatsen van foto's.
Wordt vervolgd!”
Liesbeth vraagt of de werkgroep nog actief is. Martijn antwoordt dat dit niet meer het
geval is. Maar als er mensen aanwezig zijn die zich geroepen voelen, graag melden!
Anders blijft het bij een zeker duo (Marja en Martijn). Martijn geeft aan dat hij zich wil
blijven doen ondanks dat hij uit het bestuur gaat.
5. Verslag Secretaris
Martijn presenteert het jaarverslag over 2019.
Er zijn geen opmerkingen.
6. Verslag Penningmeester
Gerrit present de financiële resultaten over 2019.
● Johannes vraagt hoe het kan dat subsidiegelden onder ‘uitgaven’ en niet onder
‘inkomsten’ staan. Gerrit legt uit dat dit eerder verkregen gelden zijn (2017) en
in delen uitgegeven later (2019). Dit is ook het geval voor de 500 euro aan
Enexis: Dit zijn nog terug te betalen subsidies (afwikkeling van de Driehoek)
● Ad wil graag weten wat er onder ‘Post loket leefbaarheid’ valt. Dit zijn
ontvangen subsidies, welke zijn uitgegeven aan nieuw meubilair en beamer +
scherm
● Liesbeth: Het lijkt of we in 2018 een winst hadden van 4.000 euro. Dit is niet
correct: het beeld is vertekend i.v.m. ontvangen subsidies. Vraag 2: Is er bij de

begroting rekening gehouden met de prijsverhoging van de consumpties? Dit is
niet het geval.

7. Verslag Kascommissie
Namens de Kascommissie adviseert Sietse de vergadering om de Penningmeester
decharge te verlenen. Dit advies wordt onder applaus aangenomen.
**********************PAUZE**********************
8. Verkiezing bestuur
Martijn is aftredend en niet herkiesbaar.
Er meldt zich 1 kandidaat: Dick Knol wordt onder applaus geïnstalleerd als nieuw
bestuurslid.
Hierna wordt nog gediscussieerd over lopende activiteiten en ‘aanwas’ van nieuwe
leden.
Raymond doet een oproep om nieuwe buren/nieuwe dorpsbewoners actief te
betrekken in het dorp en hen mee te nemen naar dorpshuis.
Afgesproken wordt dat er een nieuw ‘welkomstcomité’ opgesteld wordt (door Liesbeth
en Jolande) om nieuwe dorpsbewoners welkom te heten. Ook wordt vastgesteld dat
hiervoor een boeket bloemen ter waarde van 20-25 euro aangeschaft mag worden.
Ook worden nieuwe dorpsbewoners benaderd voor een introductie/kennismaking in
de Ol’nzielster (door Marja).
9. Verkiezing kascommissie
Bouke is aftredend en niet herkiesbaar.
Er meldt zich 1 kandidaat: Ad Prins wordt onder applaus geïnstalleerd als nieuw
commissielid.
10. Bardienst
Eric bedankt alle bardienstkoppels voor hun hulp van het afgelopen jaar. Immers,
zonder vrijwilligers geen bar open!
Eric: vraagt de aanwezige leden wie zich wil opgeven voor bardienst voor aankomend
jaar.

- Gestopt: Christien & Raymond (i.v.m. aanstaande verhuizing)
- Nieuw: Ad & Arne Jan
- Koppels gewijzigd in samenstelling: Dick & Maaike, Eric Zijp & Vera en Jolande &
Dorien.
Eric doet nog een oproep aan alle bardienstkoppels om de schoonmaakinstructie ook
te volgen!
11. Joker
Wegens afwezigheid van Paul leest Martijn de bijdrage van Paul voor wie hij
nomineert voor de Joker.
Paul heeft het volgende laten weten:
“Het was tijdens een gezamenlijke schoonmaakbeurt van het dorpshuis… Ik was op
het terras de roosters van de afzuiginstallatie met veel zeep aan het schoonmaken.
Louis deed de deur open. Nog voordat ik kon zeggen ‘pas op’, zette hij zijn eerste stap.
Vervolgens deed hij wel 10 stappen zonder ook maar enigszins voorruit te komen en
viel uiteindelijk op zijn kont. Hij heeft heel veel mensen doen lachen. Daarom krijgt
Louis de Joker! “
12. Rondvraag
● Geurt doet een suggestie om bij de bardienst eerst de wc’s schoon te maken i.p.v.
erna? Het bestuur zal erover nadenken.
● Liesbeth vraagt of er een rek met leesbrillen in het dorpshuis kan komen.
● Gea geeft aan dat ze geen uitnodiging gekregen voor het kerstdiner. Martijn gaat dit
uitzoeken zodat dit in de toekomst niet meer gebeurd.
● Eric de R: hoe staat het met de dorpstuin? Martijn geeft een korte update: het
verloopt langzaam en dat het nu bij de gemeente ligt.
● Eric de R: Ik&Zorg krijgt een officieel rustpunt in het dorp.
● Marja: Er is een nieuw orgel in de Nicolaaskerk. Officiële overdracht vond plaats op
29-11, ze bedankt Linda en alle andere betrokkenen. Voor de toekomst hoop ze op
weer een goede samenwerking met VDO in de pauzes/optredens.
● Marja: Er komt een archiefkast van VDO op zolder kerk! Vinden de VDO leden een
goed idee!
● Marja: de deadline voor de Ol’nzielster kopie is 01-02.

● Sietse vertelt dat hij wegens slechte weersomstandigheden soms ’s nacht op het land
aan het werk was en mogelijk Oldenzijl heeft wakker gehouden. Hij biedt zijn excuses
aan. Niet nodig volgens de aanwezigen!
● Martijn brengt namens Bouke een vraag in over dorpsbudget. Martijn vertelt dat hij
gebeld heeft met de gemeente. Er is een dorpsbudget voor Oldenzijl beschikbaar van
14.000 per jaar voor de komende 3 jaar. De voorwaarden zijn o.a.: niet voor
structurele zaken, moet draagvlak voor zijn, subsidie wat niet is opgenomen gaat over
naar volgende jaar, deadline is eind 2022).
● Martijn brengt namens Bouke een vraag in over plek van het scherm. Er volgt een
discussie over de plus- en minpunten van de huidige plek. Het bestuur gaat erover
nadenken.
13. Sluiting
Eric sluit om 21.29 uur de vergadering en bedankt iedereen voor hun komst.

