
Notulen	  jaarvergadering	  bestuur	  dorpshuis,	  ACA,	  DFC	  donderdag	  18	  mei	  2017	  

Opening	  

Bert	  heet	  iedereen	  welkom.	  

Notulen	  vorige	  jaarvergadering	  

De	  notulen	  worden	  dit	  jaar	  uitgedeeld,	  zodat	  iedereen	  ze	  door	  kan	  lezen	  en	  vervolgens	  kunnen	  er	  
vragen	  worden	  gesteld.	  	  

Rennie	  vraagt	  of	  er	  een	  kascontrole	  komt	  voor	  het	  DFC	  en	  ACA,	  dit	  is	  door	  Bert	  Faber	  aan	  het	  ACA	  en	  
het	  DFC	  doorgegeven.	  

Financieel	  jaarverslag	  

Subsidie	  gemeente	  in	  2015	  niet	  in	  het	  verslag	  -‐>	  mogelijk	  ergens	  anders	  op	  afgeboekt.	  In	  2016	  is	  de	  
subsidie	  niet	  gebruikt.	  Deze	  subsidie	  kan	  opgespaard	  worden.	  

Hoge	  opbrengst	  komt	  mede	  doordat	  er	  1	  januari	  voor	  het	  eerst	  een	  balans	  is	  opgemaakt,	  er	  was	  
€5000	  in	  voorraad,	  dat	  geeft	  een	  vertekend	  beeld	  ten	  opzichte	  van	  de	  voorgaande	  jaren.	  

In	  2015	  was	  de	  €12000,-‐	  subsidie	  van	  de	  gemeente	  niet	  zichtbaar.	  Dit	  is	  te	  verklaren	  doordat	  we	  nu	  
een	  nieuwe	  boekhouder	  hebben	  met	  een	  ander	  boekhoudsysteem.	  Eerder	  stond	  het	  onder	  een	  
andere	  post.	  	  

Werkgroep	  zonnepanelen	  dorpsbelang	  staat	  op	  een	  laag	  pitje.	  Het	  is	  nog	  te	  pril	  om	  hier	  uitspraken	  
over	  te	  doen,	  de	  werkgroep	  moet	  eerst	  nog	  onderzoek	  doen.	  	  

Er	  komt	  de	  vraag	  of	  het	  een	  idee	  is	  om	  als	  dorpshuis	  zelf	  het	  initiatief	  te	  nemen	  om	  zonnepanelen	  
aan	  te	  schaffen,	  omdat	  de	  energierekening	  zo	  hoog	  is.	  

Teruggaaf	  energiebelasting	  2015?	  Dit	  is	  wel	  aangevraagd,	  maar	  niet	  bekend	  op	  welke	  post	  dit	  
geboekt	  is.	  

Invoering	  nieuwe	  kassasysteem.	  Bestuur	  is	  tevreden	  met	  hoe	  het	  loopt.	  Sinds	  vorig	  jaar	  2016	  is	  een	  
stijgende	  lijn	  te	  zien.	  Mogelijk	  een	  stuk	  bewustwording.	  	  

Vrijwilligers	  zijn	  niet	  betrokken	  bij	  de	  beslissing	  van	  het	  nieuwe	  kassasysteem	  en	  bij	  het	  verhogen	  van	  
bijv.	  de	  bierprijs.	  Verhogen	  van	  de	  bierprijs	  was	  nodig	  in	  verband	  met	  de	  verhoogde	  BTW.	  Mocht	  het	  
dorpshuis	  structureel	  winst	  blijven	  maken	  dan	  is	  de	  prijs	  van	  het	  bier	  het	  eerste	  wat	  verlaagd	  zal	  
worden.	  Achter	  de	  bar	  heeft	  een	  tijd	  een	  lijst	  gelegen	  waar	  vrijwilligers	  hun	  mailadres	  op	  konden	  
zetten.	  Via	  de	  mail	  wil	  het	  bestuur	  de	  vrijwilligers	  af	  en	  toe	  een	  nieuwsbrief	  met	  mededelingen	  gaan	  
sturen.	  

Het	  idee	  is	  om	  de	  notulen	  in	  een	  digitaal	  bestand	  op	  de	  site	  van	  het	  dorpshuis	  te	  zetten,	  en	  een	  paar	  
weken	  voor	  de	  vergadering	  een	  herinnering	  op	  het	  Nijsfodsje	  vermelden	  met	  het	  verzoek	  de	  notulen	  
voor	  de	  vergadering	  te	  lezen.	  

De	  muziekinstallatie	  is	  vervangen.	  Het	  dorpshuis	  heeft	  een	  toezegging	  ontvangen	  voor	  een	  donatie	  
van	  €2000	  van	  Stichting	  tot	  nut.	  

Er	  zijn	  plannen	  voor	  het	  pimpen	  van	  het	  dorpshuis,	  dan	  worden	  de	  vitrages	  ook	  aangepakt.	  Voor	  nu	  
staan	  er	  veel	  punten	  op	  stapel,	  daarom	  wachten	  we	  hier	  nog	  even	  mee.	  Mogelijk	  na	  de	  zomer	  en	  
anders	  volgend	  jaar.	  



Over	  een	  paar	  weken	  komt	  er	  nieuw	  tuinmeubilair.	  Rennie	  vraagt	  of	  er	  ook	  parasols	  kunnen	  komen.	  
Goed	  idee.	  

Digitaal	  mededelingenbord,	  wordt	  daar	  ook	  nog	  wat	  mee	  gedaan	  vraagt	  Pieter	  de	  Boer.	  Tot	  nu	  toe	  is	  
daar	  nog	  niets	  mee	  gedaan,	  is	  ook	  niet	  bekend	  bij	  het	  bestuur	  dat	  deze	  vraag	  er	  lag.	  

Er	  komt	  een	  nieuwe	  prijzenlijst	  achter	  de	  bar,	  mogelijk	  kan	  er	  tegelijkertijd	  worden	  gekeken	  naar	  een	  
digitaal	  mededelingenbord.	  

Pauze	  

	  

Bestuurswisselingen.	  

In	  de	  laatste	  maanden	  zijn	  Aukje	  Broersma	  en	  Theo	  Beukema	  afgetreden.	  Het	  bestuur	  bedankt	  Theo	  
en	  Aukje	  voor	  hun	  jarenlange	  inzet.	  Helaas	  zijn	  ze	  beide	  niet	  aanwezig.	  Bert	  zal	  ze	  opzoeken	  en	  een	  
bedankje	  overhandigen.	  

Jelmer	  Bruinsma	  heeft	  de	  taak	  van	  de	  inkoop	  samen	  met	  Nynke	  Nicolai	  op	  zich	  genomen.	  	  

Ida	  van	  der	  Werf	  heeft	  ook	  plaats	  genomen	  in	  het	  bestuur.	  Ze	  was	  al	  jaren	  achter	  de	  schermen	  actief.	  

Roel	  Montsma	  zal	  per	  september	  aftreden	  en	  zal	  door	  Daniёlle	  de	  Bruin	  worden	  vervangen.	  Zij	  
neemt	  de	  planning	  van	  de	  vrijwilligers	  op	  zich.	  Siebe	  Postma	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  onderhoud	  
van	  het	  gebouw	  en	  installaties.	  Myrte	  van	  Vliet	  penningmeester,	  -‐	  Jantine	  Smitstra	  secretaris	  en	  Bert	  
Faber	  voorzitter.	  

Jaarverslag	  ACA	  

Jouke	  Smitstra	  heeft	  een	  powerpoint	  presentatie	  voorbereid.	  	  

Rienk	  Vlieger,	  Ineke	  v/d	  Tol,	  Siebe	  Postma	  en	  Bert	  Faber	  zijn	  afgetreden,	  Ineke	  is	  inmiddels	  weer	  
aangetreden.	  

Willem	  Miedema,	  	  Rients	  Oosterhaven,	  Diana	  v/d	  Tol	  en	  Clarinda	  de	  Jager	  zijn	  nieuw	  in	  het	  ACA.	  

Eke	  Beukema	  is	  10	  jaar	  actief	  geweest	  en	  stopt	  na	  de	  dorpsbbq.	  	  

Jouke	  licht	  de	  activiteiten	  van	  het	  afgelopen	  jaar	  toe.	  

Siebe	  Postma	  licht	  het	  financiële	  jaarverslag	  van	  het	  ACA	  2016	  toe.	  Froukje	  Yntema	  en	  Anouk	  hebben	  
de	  kascontrole	  op	  zich	  genomen.	  

Is	  de	  jaarlijkse	  bijdrage	  van	  het	  DFC	  naar	  het	  ACA	  nog	  nodig?	  Het	  ACA	  staat	  nu	  €3800	  in	  de	  plus.	  Kan	  
dit	  jaar	  mogelijk	  wel	  overgeslagen	  worden	  en	  gewoon	  naar	  het	  dorpshuis	  worden	  gestort.	  	  

Is	  de	  winst	  van	  de	  consumpties	  tijdens	  de	  activiteiten	  van	  het	  ACA	  nu	  zichtbaar	  door	  de	  pasjes?	  De	  
vraag	  is	  om	  dit	  zichtbaar	  maken	  wat	  de	  activiteit	  oplevert	  in	  het	  dorpshuis.	  	  

Applaus	  voor	  het	  ACA.	  

Financieel	  jaaroverzicht	  DFC	  2016	  

Geen	  grote	  uitgaven	  of	  uitkomsten.	  Winst	  is	  hetzelfde	  als	  vorige	  jaren.	  

Thema	  dorpshuis	  voor	  het	  aankomende	  dorpshuis	  is	  ‘Grieken	  en	  Romeinen’	  	  



Zijn	  er	  mensen	  die	  zich	  geroepen	  voelen	  om	  op	  de	  vrijdagavond	  een	  stukje	  van	  een	  paar	  minuten	  op	  
te	  voeren	  dan	  zijn	  deze	  van	  harte	  welkom.	  Deze	  vraag	  komt	  ook	  nog	  op	  het	  Nijsfodsje.	  

Wat	  moet	  er	  gebeuren	  met	  het	  geld	  wat	  er	  in	  de	  kas	  van	  het	  DFC	  blijft	  liggen?	  Bestuur	  ACA	  en	  
dorpshuis	  gaan	  een	  keer	  met	  elkaar	  om	  tafel	  om	  het	  hierover	  te	  hebben	  

Rondvraag	  

-‐   Nico:	  zijn	  er	  meer	  grote	  uitgaven	  voor	  17/18	  naast	  het	  pimpen	  van	  het	  dorpshuis?	  Bert	  
vertelt	  over	  MOP	  (meervoudig	  onderhoudsplan)	  vervangen	  kozijnen	  gymnastiekzaal/	  vloer.	  

-‐   Vervangen	  van	  de	  verlichting,	  dit	  is	  hinderlijk	  voor	  het	  repeteren.	  Siebe	  neemt	  dit	  op	  zich.	  
-‐   Ook	  de	  buitenverlichting	  moet	  nagekeken	  worden.	  	  
-‐   Aansprakelijkheidsverzekering	  dorpshuis,	  valt	  DFC	  er	  ook	  onder?	  Bert	  koppelt	  dit	  terug	  naar	  

het	  DFC	  
-‐   Gebruiksaanwijzing	  van	  de	  vaatwasser	  -‐>	  Ida	  van	  der	  Werf	  zal	  hier	  voor	  zorgen	  
-‐   Heg	  achter	  het	  dorpshuis,	  doet	  Nanne	  Tichelaar	  dit	  niet?	  
-‐   Hangplek,	  er	  mist	  een	  glas.	  Kan	  dit	  aangepakt	  worden?	  Zit	  er	  nog	  wel	  jeugd?	  Zal	  in	  het	  

bestuur	  besproken	  worden.	  Valt	  onder	  de	  gemeente,	  er	  wordt	  vanuit	  het	  bestuur	  contact	  
opgenomen	  met	  de	  gemeente.	  

Sluiting	  

Bert	  sluit	  de	  vergadering	  af	  en	  bedankt	  iedereen	  voor	  zijn	  komst.	  Iedereen	  kan	  nog	  een	  consumptie	  
drinken	  op	  kosten	  van	  het	  dorpshuis.	  


