Notulen jaarvergadering bestuur dorpshuis ‘De Singel’, ACA, DFC vrijdag 15 juni
2018
Welkomstwoord van de voorzitter
Bert heet iedereen welkom

Notulen van de vorige jaarvergadering
Hangplek en tafeltennistafel worden weggehaald. Voor de hangplek is het dorpshuis
verantwoordelijk en voor de tafeltennistafel de gemeente.
Aan de buitenverlichting wordt gewerkt. Dit ligt klaar om te worden geïnstalleerd.
Er zijn geen vragen over de notulen van de vorige jaarvergadering.

Financieel verslag dorpshuis
Het financieel jaarverslag van het DFC zit voortaan bij het financieel verslag van het dorpshuis in.
Vanwege de BTW en de inkomstenbelasting.
Het resultaat is lager dan het jaar ervoor, dit komt door verschillende investeringen, onderhoud en
de energierekening. De omzet was wel hoger dan het jaar ervoor.
Er zijn geen vragen over het financiële jaarverslag.
Actuele zaken
-

-

-

Groot onderhoud: we hebben contact gehad met Stichting Doarpswurk. We zijn bezig met
het schrijven van een projectplan, waarna we deze in kunnen dienen om subsidie aan te
vragen. Stichting Doarpswurk adviseert ons en zal het projectplan beoordelen voordat we
het opsturen naar de subsidieverstrekkers.
Er is een pimpcommissie ingesteld, die wordt geleid door Daniёlle de Bruin als afgevaardigde
van het bestuur, Feikje Anema en Meiny Dunnewind. Laatstgenoemden hebben een
opleiding in de interieurstyling. Feikje en Meiny hebben los van elkaar een moodboard
gemaakt en deze bleken qua sfeer veel overeenkomsten te hebben. Beide borden gaan rond
tijdens de vergadering.
Nieuwe website: de site is nog niet helemaal klaar, tekstueel moet er nog wat veranderd
worden. Het streven is dat hij voor het volgende seizoen klaar is. Daarnaast is het de
bedoeling dat het bestuur meer beheer krijgt over de website.
Mochten er nog mooie foto’s van het aanzicht van het dorpshuis in omloop zijn, dan zijn deze
van harte welkom bij het bestuur. We zoeken namelijk nog een aansprekende voor op de
startpagina van de website.
Kwaliteitszorgcheck: Deze willen we doen om te zorgen voor meer structuur, op Jantine en
Myrte na, zit er nu een compleet nieuw bestuur. Op dit moment voldoen wij als dorpshuis
aan alle voorwaarden, denk aan wet- en regelgeving. Het is belangrijk om deze voorwaarden
inzichtelijk vast te leggen, zodat het beter overdraagbaar is aan evt. volgende bestuursleden.

Pauze

Jaarverslag van het Activiteiten Comité Achlum
Peter Yntema treedt af als penningmeester. Er zijn geen nieuwe leden bijgekomen. Nieuwe leden zijn
van harte welkom.
Jouke Smitstra licht de verschillende activiteiten van het afgelopen jaar toe, inclusief het aantal
verkochte singelmunten.
Financieel verslag van het ACA
Jouke licht het financiële verslag toe.

Rondvraag
-

-

-

Kunnen er ook labels op de laden van de nieuwe vriezer komen?
Nieuwe parasols moeten beter plek krijgen, ze liggen nu in de foyer waardoor er niet goed
schoongemaakt worden.
Is het een idee om de parasols te borgen? Het schijnt roversgoed te zijn. Er wordt gewerkt
om ze goed vast te zetten, zodat ze de hele zomer buiten kunnen blijven staan.
Jan Anema meldt dat één van de warmteregelaars het niet meer doet. Deze moet vervangen
worden, Jan neemt dit met Siebe op. Is het ook een idee om een tussenmeter voor het gas
voor het gebruik van de gymnastiekzaal, om zo een beter overzicht te krijgen.
Is er al gekeken naar een mogelijkheid om zonnepanelen te plaatste op het dak van de
gymnastiekzaal? Ja dit wordt meegenomen in het subsidieplan.
Gebruiksinstructie van de waterstofzuiger wordt overgenomen door Bote de Vries.
Kunnen de schoonmaakmiddelen in het hok opgeruimd worden. Het is nu een chaos.
Mogelijk kan dit worden verplaatst naar waar eerder de peuterwc’s zaten.
Wanneer er een vat bier wordt verwisseld, tappen de eerste 30 of 40 biertjes voor geen
meter. Ergens in juli is er waarschijnlijk onderhoud aan het tapsysteem, dan moet dit punt
mee worden genomen.
De rode munten zijn tijdens de brand bij Bert Faber verbrand. Deze zijn nu uit de roulatie en
de dorpsfeestmunten worden nu ook bij activiteiten in het dorpshuis in gebruik genomen.

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

