Notulen jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl, 29 april 2022
Aanwezig: Christel Uittenbogaard, Ad Prins, Johannes Schollema, Gerrit en Linda Bodde, Aaf en Harry
Hamming, Marjolein en Garco van den Berg, Marja Spakman, Leo de Vree, Danny Witteveen, Gea
Dijksterhuis, Johannes Straat, Yolande Masereeuw, Dorien Vedder, Dini Geertjes, Louis Polstra,
Liesbeth Span, Vera Bakker, Bouke Witteveen, Gijs Visser, Geeske Ruben, Sietse Buurma en Geurt van
Dijk
Bestuur: Dick Knol, (voorzitter), Albert Jan Geertjes, (penningmeester), Eric Zijp (bestuurslid), Paul de
Voigt, (bestuurslid), Brigitte Donck (secretaris)
Afwezig met bericht: Martijn Platzer, ArneJan Bugel, Majke Godeschalk, Leo van Meurs, Jeanine van
de Ven

Verslag:
1. Opening
Dick opent de vergadering om 20:07 en vraagt een moment van stilte voor de overleden
Corrie van der Brug.
Er is ook geboortenieuws: de familie Visscher verwelkomt een zoon, Joren Visser.
En de familie Kamminga verwelkomt Lenthe Kamminga.
2. Agenda
De agenda word geaccepteerd er zijn geen toevoegingen
3. Notulen
Het verslag van de jaarvergadering krijgt 2 opmerkingen.
Linda staat met de verkeerde achternaam in de aanwezigheidslijst.
Geeske attendeert er ook op dat haar naam verkeerd is geschreven.
Liesbeth geeft aan dat erin staat dat zij het over dauwtrappen heeft gehad, maar daar kan zij
zich niks van herinneren .
4. Bestuursmededelingen
Op 7 mei en 11 juni is het dorpshuis gesloten vanwege verhuur voor een privé-feestje.
Als alternatief gaat het dorpshuis open op de vrijdagen daarvoor.
Dit heeft het bestuur besloten omdat het ten goede komt aan de inkomsten die hard nodig
zijn.
26 Mei is het Hemelvaartsdag.
Dick vraagt of het dauwtrappen dit jaar lopend of fietsend gaat gebeuren.
Yolande zegt dat het al 10 jaar geleden is dat het is gedaan, maar Dick spreekt dit tegen.
Er wordt besloten het dit jaar lopend te gaan doen.
Johannes Schollema geeft aan dat het dan wel een grote wandeling moet worden.
Johannes en Linda bieden aan om dit te gaan regelen met als afsluiting ontbijt.
Op de folder wordt vermeld hoeveel kilometer het is nadat Liesbeth dit vraagt.
Dick verwacht dan wel een hoge opkomst, zegt hij.
‘s Middags om 14 uur begint het jeu-de-boulen.
Dick bedankt de dames Liesbeth, Dini en Vera voor het organiseren van het voorjaarsdiner.

De opkomst was heel goed en hij moedigt aan dat dit vaker georganiseerd mag worden.
Het woord wordt nu aan Ad Prins gegeven om een update te geven hoe het staat met de
aankoop van het dorpshuis.
Hij geeft aan dat de ambtenaar die dit nu regelt het overdraagt aan iemand anders en dat hij
er achteraan gaat om de gemaakte afspraken op papier bevestigd te krijgen.
Hij legt verder het plan van verduurzaming uit en dat dat echt nodig is om de kosten te
drukken.
Hij vertelt dat er met hulp van Pieter Knol wordt gekeken naar de mogelijkheden om
subsidies aan te vragen .
De uitwerking van het verduurzamen loopt ook behoorlijk in de papieren dus hij geeft aan
dat als mensen iets zelf kunnen/willen doen dat het zeker wordt aangemoedigd.
Verder vertelt hij dat Marjolein (Zwerver) gaat helpen om een plan te maken om het
dorpshuis ook aan andere bedrijven/instanties te verhuren om inkomsten te genereren.
Ideeën van andere dorpsbewoners zijn uiteraard ook welkom.
Johannes Schollema vraagt of we niet subsidies kunnen mislopen als de koop van het
dorpshuis nog even duurt.
Ad zegt dat dat niet kan gebeuren omdat hij daar afspraken over heeft gemaakt met de
gemeente dat het meegenomen wordt naar volgend jaar.
Bouke vraagt of we voor de schaderegelingen in aanmerking komen ivm aardbevingschade.
Ad geeft aan dat het nu niet aan de orde is, maar na de aankoop wordt het uitgezocht met
hulp van Pieter Knol (Vereniging Groninger Dorpen).
Bouke vraagt of er al is schade is gemeld door VDO.
Dick geeft aan van niet omdat het pand niet van ons is.
Bouke geeft aan dat het nog te proberen is na de aankoop.
Dick beaamt dat en geeft aan dat het daarom belangrijk is om de afspraken op papier te
hebben.
Yolande vraagt of de subsidie er al is of pas na de aankoop.
Ad geeft aan dat er nu al geld beschikbaar is vanuit het dorpsbudget.

5. Financiën
Albert Jan neemt het woord om de begroting toe te lichten.
Hij geeft aan dat er iets fout gegaan is met afdrukken en dat er op sommige exemplaren
persoonlijke gegevens staan van de bank, zijn excuses.
Hij biedt zijn excuus ook aan richting de kascommissie voor de vertraging en slechte
communicatie van zijn kant.
Hij licht de begroting verder toe.
Dick vraagt of er nog vragen zijn.
Niemand heeft nog een vraag.

De kascommissie heeft aanbevolen om grote aankopen van machines in één keer af te
schrijven. Daar is geen bezwaar tegen vanuit de leden .
(Geurt komt binnen.)
De kascommissie beveelt aan om zelf een programma te maken voor de boekhouding maar
Albert Jan geeft aan dat het dan niet goed beveiligd is.
Dick kaart aan dat het programma dat gebruikt wordt, ook wel door een eventuele opvolger
te begrijpen moet zijn.
Albert Jan geeft aan dat iedereen met een beetje boekhoudkennis dit kan.
Christel vraagt naar de betekenis “geld onderweg’’.
Albert Jan legt uit dat het gaat om geld dat hij thuis in zijn bezit had op het moment dat de
begroting werd gemaakt, dit kon niet gestort worden vanwege corona.
Christel merkt ook op dat het niet gespecificeerd is waar en hoeveel er is uitgegeven aan
aankopen van bijvoorbeeld machines.
Albert Jan vertelt dat dit in het grootboek staat en dat de kascommissie dat heeft ingezien.
6. Verslag kascommissie
Sietse meldt dat alles in orde is bevonden.
(applaus)
PAUZE
7. Verkiezing kascommissie
Sietse treedt af en krijgt een mooi applaus.
Christel meldt zich aan.
Dick vraagt om een reserve ivm ziekte en aantreden over 2 jaar
Louis meldt zich aan.
8. Dick geeft aan dat er altijd nog vrijwilligers bij kunnen als iemand zich wil aanmelden.
Dick geeft aan dat er om de schoonmaak gedacht moet worden want het is niet altijd even
netjes.
Linda beaamt dit.
Dick geeft aan dat het er ook bij hoort om aan te vullen.
Er is eindelijk een pinautomaat aanwezig, de beschrijving ligt naast de kassa.
9. De joker
Jeanine heeft nu de joker maar is afwezig door ziekte.
Dick is bij haar geweest om te overleggen.
Zodra ze beter is, wordt deze alsnog over gedragen op een zaterdagmiddag.
10. Rondvraag
Yolande heeft een mededeling: er is een Oekraïens gezin komen wonen in het huis bij Van
der Maar.
Marja reageert of het ontvangstcomité dat willen oppakken om ze te verwelkomen.

Liesbeth geeft aan dat ze dat zullen oppakken.
Marja brengt onder de aandacht dat ze druk bezig zijn met het ontcijferen en schilderen van
de graven bij de kerk.
Ze kunnen nog wel vrijwilligers gebruiken en dat het vrijblijvend is op welke dagen en tijden
dat gebeurt.
Dini meldt zich gelijk aan.
Sietse vraagt of de dorpenronde weer terug komt.
Dick geeft aan dit wel te kunnen melden bij de gemeente, maar dat er nu een
dorpaanspreekpunt is vanuit de gemeente.
Sietse informeert ook of er een schuilkelder aanwezig is in Oldenzijl.
Die is niet aanwezig, zegt Dick .
Dick vraagt nog de aandacht voor Delta
De adviseurs kunnen nog bij de mensen aan de deur komen.
Meld je je aan bij deze mensen, dan telt dat niet mee voor het dorpscadeau.
Dicussie volgt over de aansluiting in het buitengebied die niet word gedaan door Delta.
Dick sluit de vergdering af om 21:57 uur.
(applaus)
Iedereen neemt nog een drankje en kletst nog even na.
Brigitte Donck

