
Notulen jaarvergadering Vereniging tot beheer en exploitatie van het 

dorpshuis Noordwijk/Lucaswolde. 6 oktober 2020, 20:00 uur - Dorpshuis De 

Weme. 

 

Aanwezig 

Bestuur: Peter Koop, Bert van der Molen, Albert Smid, Martijn Ras 

Leden: Jan Miedema, Rianne Akker, Reina Posthumus, Joeke Spa, Henk Mulder, Hendrik Tuinstra, José 

Smid, Lukas en Aaltje Meter, Yvette van der Heide 

Afwezig mk: Jitse Veenema, Ingrid Veenema, Wil Klop  

 

1. Opening 

Albert Smid opent de vergadering en heet de leden welkom in deze bijzondere tijden. 

 

2. Ingekomen stukken / mededelingen 

Geen ingekomen stukken. 

 

3. Notulen jaarvergadering 16 april en 14 mei 2019 

Uitleg dat notulen niet compleet zijn. Door miscommunicatie bij de opvolging van het bestuur zijn er 

geen notulen bewaard gebleven van de vorige jaarvergadering. Dit is opgelost door in het geheugen 

te graven om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen. Niemand heeft hier verder 

vragen/opmerkingen over, dit is daarmee vastgesteld. 

 

4. Vaststelling jaarverslag bestuur 2019 

Nieuw bestuur 2 man oud, 3 nieuw. 

Joeke heeft een vraag over jaarverslag, namelijk over de vergadering van de tuinploeg. Vraag is of deze 

doorgegaan is. Joeke wordt uiteraard aankomend jaar uitgenodigd. 

Daarnaast is ook Dorpsnieuws weer opgestart. In verband met corona is deze even stil komen te liggen. 

Het plan is om deze weer uit te brengen. 

Niemand heeft hier verder vragen/opmerkingen over, dit is daarmee vastgesteld. 

 

5. Verslag kascommissie 

Verslag kascommissie. Bestuursleden kunnen geen kascontrole doen. Oplossing: volstaan met 

accountantsverklaring.  



De penningmeester licht toe dat de accountant de boeken heeft doorgelicht en heeft verklaard dat er 

geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd. Decharge verleend aan bestuur. Voor deze manier is 

gekozen om het toch ordentelijk te laten verlopen. Origineel kan ingezien worden. 

Niemand heeft hier verder vragen/opmerkingen over, dit is daarmee vastgesteld. 

Daarnaast wordt aan de leden gevraagd of deze methode in de toekomst ook gebruikt kan worden. 

Hier was geen bezwaar tegen. Toestemming om het in de toekomst weer zo te doen. 

 

6. Vaststelling financieel verslag 2019 

Peter heeft boekhouding van Sannie overgenomen. Het boekjaar loopt dus over twee 

penningmeesters. Netto €400 overgehouden. 

Henk merkt op dat de inkomsten dalen en de inkoop stijgt. Peter stelt vast dat dit te maken heeft met 

de vaststelling van de prijzen bij een extra vergadering vorig jaar. Bert beaamt de stijging van de 

inkoop. We schrijven iets minder af. Er is een daling van de omzet. Dit houdt verband met een stijging 

van de kosten van de inkoopwaar. Wel wordt er bespaard door een betere regeling van de 

thermostaat. 

Henk vindt het duidelijk. Hij had wel graag een financieel overzicht van tevoren gehad zoals dit eerder 

gebruikelijk was. Hij vindt dit een gemis. Bert meldt dat het verspreiden van deze overzichten eigenlijk 

niet mag.  

Daarnaast vraagt Henk hoeveel het oud papier opbrengt. Op het moment is dat €0,10 per kilo waarbij 

€0,05 geboden wordt door Huhtamaki en €0,05 aangevuld wordt door de gemeente. 

Niemand heeft hier verder vragen/opmerkingen over, dit is daarmee vastgesteld. 

 

7. Bestuursverkiezing 2020 

Van de bestuursleden is Bert van der Molen aftredend en herkiesbaar op persoonlijke titel. 

Er zijn geen tegenkandidaten, Bert is voor 3 jaar herkozen. 

 

8. Vrijwilligerstekort 

Gedurende de coronatijd was de vraag of het dorpshuis open gehouden kon worden. Of dit mogelijk 

was lag mede aan de vrijwilligers. Het bestuur besloot om het dorpshuis zelf draaiende te houden en 

om in te springen voor vrijwilligers die niet wilden of niet in staat waren. De voorzitter spreekt zijn 

waardering uit voor de vrijwilligers die het draaien van De Weme mogelijk hebben gemaakt.  

Als er gekeken wordt naar de verschillende vrijwilligersgroepen: bar, bak, schoonmaak, dan is er weinig 

animo om taken over te nemen of te helpen. De leeftijd van vrijwilligers stijgt, dit is een probleem. 

Aangezien mensen omwille van corona niet willen of niet kunnen, vergt dit veel van het bestuur dat 

dan in moet springen. Het blijft vrijwilligerswerk. Vrijwilligerstekort is een probleem. Hoe dit op te 

lossen, bestuur heeft geen antwoord. Nieuwe vrijwilligers zullen vanuit de jeugd moeten komen. 

Verder is gestart met euroknallers snacks van de maand, stempelkaarten en waardebonnen voor 



nieuwe inwoners teneinde meer mensen te trekken. Vrijwilligers zijn ook nodig om evenementen 

mogelijk te maken. Kortom: een dringende oproep aan mensen om vrijwilliger te worden. 

 

9. Activiteitencommissie 

De voorzitter verklaart dat de vorige activiteitencommissie gestopt is. Hij bedankt nogmaals de vorige 

commissie. Vervolgens is eind vorig jaar, begin dit jaar een nieuwe commissie samengesteld. Er waren 

reeds plannen om iets te organiseren totdat corona zijn intrede deed. Er is nu het voornemen om 

autopuzzeltocht te houden. Ook met Sint-Maarten is de Weme geopend. De sinterklaasviering gaat 

ook niet door dit jaar. Wel is er het plan om een kinderen toch een cadeautje te geven. 

Een ander plan was om voor de iets oudere inwoners een busreis door het Westerkwartier en over het 

Hogeland te organiseren. Ook hier wierp corona de vraag op of en hoe dit te organiseren was. 

Niemand heeft hier verder vragen/opmerkingen over, dit is daarmee vastgesteld. 

 

10. Coronatijdperk 

Er is reeds het een ander over de coronatijd gezegd. Voor de zaterdagen geldt een sluitingstijd van 

22.00u open. Voor vereniging geldt dat het oefenen/spelen mag tot 22.00u. Oefenen zou langer 

mogen, maar dan is dit zonder gebruik van kantine. Verder is er tot op heden geen controle geweest. 

Dat er wel gecontroleerd wordt is te zien aan de Herberg In De Groote Gast in Grootegast. 

Bij de ingang van het dorpshuis staat een pompje en ook de regels zijn hier te lezen. Ook merkt de 

voorzitter op dat het advies geldt om mondkapjes te dragen. Hierbij dient ieders keuze om wel of niet 

een mondkapje te dragen te worden gerespecteerd.  

Hendrik merkt op dat de maateregelen in het dorpshuis in eerste instantie strikt nageleefd werden 

met handschoentjes enzovoorts. De naleving verslapt. De voorzitter beaamt dat met het opheffen van 

de intelligente lock-down alles soepeler werd. Er is overeenstemming dat de maatregelen inderdaad 

nageleefd moeten worden. 

De penningmeester benadrukt daarnaast vast dat het naleven in belang voor het dorpshuis, een boete 

is zonde van het geld.  

Niemand heeft hier verder vragen/opmerkingen over, dit is daarmee vastgesteld. 

 

11. Vaststellen contributie 

Ook voor het seizoen 2020/2021 blijft de contributie op €5,00 staan.  

Wel merkt de penningmeester het volgende op over het innen van de contributie. In verband met 

corona is schriftelijk een kwitantie verspreidt en werd de contributie overgemaakt. De uitnodiging voor 

de jaarvergadering vermeldde daarnaast ook de hoogte van de contributie met een verzoek om dit 

over te maken, bedoeld als een herinnering. Uiteindelijk is zo’n €250 aan dubbel betaalde contributie 

teruggestort. Wel is het plan om in de toekomst het innen van de contributie op dezelfde manier te 

organiseren.  

Niemand heeft hier verder vragen/opmerkingen over, dit is daarmee vastgesteld. 



12. Verbouwing dorpshuis 

Er is reeds langer sprake van om De Weme een ander aanzicht te geven na 30 jaar. 

Hier is voor gereserveerd en het voornemen is om dit in drie fasen ten uitvoer te brengen: 

1. Het interieur. Hierbij wordt de tegelvloer verwijderd en wordt ander meubilair aangeschaft. 

Er wordt een extra deur geplaatst om buitenom onder een overkapping de rookruimte te 

kunnen bereiken in verband met wetgeving. 

2. Keuken. De keuken wordt uitgebreid. Hierbij wordt de kelder uit zijn functie ontheven. Ook de 

oven is verouderd. Keuken geeft grootste opbrengst, toe aan vernieuwing. 

3. Biljartzaal. De biljartzaal wordt eveneens uitgebreid zodat er meer biljarts kunnen staan. 

Er zal, indien dit mogelijk is, een verplaatsing naar de kleedkamers van NKC plaatsvinden. 

De voorzitter merkt op dat ook hierbij ter zijner tijd een beroep gedaan zal worden op de vrijwilligers.  

Lukas vraagt of grote investeringen wel zinvol zijn, kijk naar de Vrijborg in Nuis. De voorzitter voegt 

hieraan toe dat dit geen grote verbouwing is in een keer. Dit zal in fases gebeuren. 

De penningmester merkt het belang van fondsenwerving op bij projecten. Er zijn verschillende 

subsidies beschikbaar. Bert noemt als voorbeeld de zonnepanelen die geplaatst zijn met behulp van 

subsidie. Ook de klussendag bestond al langer, maar er kan nu aanspraak worden gemaakt op een 

vergoeding. 

Dan nog tussendoor een tip voor een ieder met een vereniging. De Weme werd geconfronteerd met 

een onaangename verrassing in verband met een foto waar iemand het copyright op claimde te 

hebben. Dit heeft het dorpshuis €200 gekost. Let dus op met het plaatsen van foto’s van google op een 

site. 

 

13. Rondvraag 

Bij de rondvraag kwamen de volgende punten naar voren: 

Jan vraagt of contributieverhoging niet een optie is met bijvoorbeeld €1,00. De voorzitter stelt dat dit 

niet veel helpt, de contributie dienst gezien te worden als een symbolisch gedrag. De penningmeester 

voegt daaraan toe dat lage contributie ook zorgt voor meer leden. Hiermee kan De Weme haar 

maatschappelijke doelstelling aantonen en dit heeft belastingvoordelen. Wel staat een gift altijd vrij! 

Joeke merkt op dat aanmelding voor de jaarvergadering dit jaar in verband met corona via email 

verliep. Hij vraagt of het ook een optie is om telefonisch aan te kunnen melden. De penningmeester 

oppert of het ook een idee is om een computercursus geven in het dorpshuis daar hier is ook subsidie 

beschikbaar voor is. Deze zaken worden uiteraard meegenomen in een volgende bestuursvergadering. 

Hendrik stelt de bedragen van de keuken ter discussie. Deze bedragen zijn ook voor sommigen lastig 

op te tellen. Om hierover te oordelen moet dit voor een volgende jaarvergadering op de agenda gezet 

worden. Dit wordt dan ook naar deze vergadering verplaatst aangezien deze spoedig gehouden zal 

worden. 

Hendrik merkt ook op dat er op zaterdagen soms teveel snacks uit de vriezer gehaald worden. Hier 

wordt rekening mee gehouden. De vraag laat zich soms lastig voorspellen. Dit wordt als opmerking 

meegenomen. 

Geen verdere vragen/opmerkingen, dit is daarmee vastgesteld. 



Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de leden voor de komst en opmerkingen. 

 

 


