Notulen JAARVERGADERING VAN DE VERENIGING DORPSBELANGEN
NOORDLAREN.
Datum 3 april 2012 in dorpshuis De Hoeksteen te Noordlaren om 20.00 uur.
Aanwezig: Leden conform presentielijst, Bestuur Vereniging Dorpsbelangen
Noordlaren.
Afwezig: Wim Verhulst.
1. Opening:
Martinus opent de vergadering door de aanwezigen welkom te heten en
benoemd verheugt te zijn over het aantal aanwezigen.
2. Notulen van de jaarvergadering van 19 april 2011
Pag. 1 Jaarverslag Penningmeester: Hier wordt genoemd dat zowel de
„Hoeksteen“ als vereniging Dorpsbelangen Noordlaren een lidmaatschap betalen
van vereniging Groninger dorpen. Dit is uitgezocht: Reden van dubbele
lidmaatschap is de aansprakelijkheid verzekering.
Pag. 3 Rondvraag:
Verzoek om een digitaal bord (welke het aantal kilometers aangeeft dat gereden
wordt door verkeer) te plaatsen bij de school is mee genomen in B&W overleg
2011. Jan Douwes van de gemeente geeft aan dat een dergelijk bord te duur is.
Boom bij het haventje: is mee genomen in B&W overleg en wordt verplaatst naar
het pleintje in de Kerkstraat.
1 Jaarverslag secretaris.
Martinus leest deze voor aangezien er geen exemplaren in de zaal aanwezig zijn.
Aanwezigen laten weten dat er grote waardering is voor de wijze waarop Wolter
Klok de web side heeft vorm gegeven. Ziet er erg mooi en informatief uit !
complimenten voor Wolter Klok! Notulen worden vast gesteld.
2 Jaarverslag penningmeester.
Conclusie is dat het een gezonde vereniging is.
Vraag: Waar zijn de ansichtkaarten te koop? Afgesproken wordt dat dit middels
de dorpskrant en de website bekent gemaakt zal worden.
3 Verslag kascommissie ( mw. Bronkhorst en mw. Ferwerda)
Mw. Bronkhorst geeft aan dat de boekhouding er weer keurig uit zag. De kas
commissie adviseert decharge te verlenen aan de penningmeester.
4 Verkiezing nieuw lid kascommissie.
Zowel mw. Bronkhorst als mw. Ferwerda zitten nu 2 jaar en stellen hun positie
verkiesbaar.
Nieuwe kas commissie (Mw. Bazuin en mw. Moes) worden gekozen middels
loting.
5 Verkiezing nieuwe bestuursleden Dorpsbelangen.

1

Nieuwe bestuursleden worden gekozen. Daarmee bestaat het bestuur van de
vereniging Dorpsbelangen Noordlaren uit de volgende leden:
Martinus Tuik (voorzitter en nu herkozen) , Rinne Klaas Boelkens
(penningmeester, nieuw), Inge Hordijk (nieuw), Wim van Hulst (zittend) Janet
Fonk (secretaris, nieuw)
Martinus bedankt de aftredende bestuursleden Peter Bertram en Maartje Peters
voor inzet in de afgelopen jaren middels woord van dank en bloemen.
Er volgt een voorstel ronde van de nieuwe bestuursleden aan de aanwezigen.
6 verenigingen, stichtingen en commissies uit Noordlaren
Dorpskrant.
Mark Bansema: Komend jaar treden 2 redactie leden af. De dorpskrant is op
zoek naar vervanging. Belangrijk dat er aanvulling komt van dorps bewoners die
het leuk vinden iets te schrijven, bv vaste rubriek willen vullen of losse stukjes
off…
SBS
Ditmar Toxopeus: SBS is in afwachting van het plaatsen van de zendmast, er
zijn voorbereidende acties gesignaleerd.
Met hulp van de sociale werkplaats is onderhoud van de het groen op de locatie
gerealiseerd.
Inkomsten vanuit de sponsor borden verloopt goed, er is een schutting rond het
terras is gerealiseerd. SBS is zeer tevreden over het resultaat.
Verhuur van de skeelerbaan is helaas ingezakt. Het is goed merkbaar dat clubs
en verenigingen weinig geld te besteden hebben.
Verhuur van het gebouwtje vindt incidenteel plaats voor een feestje.
IJs vereniging.
Dhr. Veldman:
2011 heeft geen goede winter gebracht, 2012 heeft dit gecorrigeerd met en een
toertocht en een marathon.
Dhr. Veldman gebruik dit moment om alle mensen en diensten te bedanken die
dit tot succes hebben gemaakt ( zoals gemeente Zuidlaren, vrijwilligers enz.)
Vrouwen van Nu
Mw. Moes afgelopen jaar zijn er 8 bijeenkomsten geweest, er is een programma
groep naast het bestuur.
Kaartclub
Martinus Tuik.:
Belangstelling neemt af. Sjoelen is gestopt i.v.m. te kort aan deelnemers.
Stichting festiviteiten.
Willem Bazuin heeft middels een mail laten weten dat de paasvuur, bloemen
actie hebben plaats gevonden.
Kascommissie (Ditmar Toxopeus) laat weten dat stichting festiviteiten zijn
zaakjes goed voor elkaar heeft advies: decharge verlenen aan de
penningmeester.
Nieuwe kascommissie Martinus Tuik.
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Vereniging Boermarke Noordlaren
Dhr. Veldman vertelt dat er 2 ligplaatsen in de haven vrijkomen dat betekent dat
er 2 wachtenden van de wachtlijst benaderd kunnen worden. Er is een vlonder
aan gelegd 2e volgt.
Mevanola
Mw. Wieland: Dit is geen stichting of vereniging gewoon een groepje vrouwen uit
Noordlaren die de koppen bij elkaar hebben gestoken ; vrouwen die op spontane
basis activiteiten met vrouwen uit Noordlaren organiseren.
2010 hebben er 4 activiteiten plaats gevonden.
2011 was er minder belangstelling.
Mw. Bronkhorst vraagt waar de informatie te vinden is over voorgestelde
activiteiten?
Mw. Wieland: Nu nog via de maillijst. Tips vanuit de aanwezigen: te denken aan
de dorpskrant, website. Aanwezige Mevanola dames nemen de tips mee en
nodigen vrouwen uit te komen met ideeën voor activiteiten.
7 Rondvraag.
Wat is de stand van zaken m.b.t. de Kerkstraat? Dhr. Louwes (gemeente
werken Haren) zegt dat volgens planning eind April er gestart gaat worden.
Mark Bansema: Klopt het dat bewoners van de Kerkstraat voor aanvang contact
hebben met uitvoerend bedrijf om de individuele situatie te bespreken? Dhr.
Louwes verwacht dat dit eind april zal plaats vinden.
Mw. Bronkhorst:
Ter hoogte van het café zit een gat het wegdek. Deze is ontstaan door boring
welke weer dichtgemaakt is. Er is weer een gat ontstaan. Dhr. Louwes registreert
dit opdat er actie ondernomen kan worden.
Dhr. Veldman: In de krant wordt geschreven dat Haren opgaat in de gemeente
Groningen. Klopt dit?
Atze Keuning: Er wordt gekeken naar mogelijkheden om dat wat op de gemeente
afkomt (wmo enz.) op te vangen (financieel goed op te vangen).
Hierbij valt te denken aan het aangaan van intensieve samenwerking op een
aantal gebieden met andere gemeenten, waardoor de kosten dalen.
Voorbeeld is de vuilnisophaaldienst. Uitgangspunt is dat Haren op zichzelf
staande gemeente blijft tenzij provincie anders eist.
8 Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21 uur.
PAUZE

Na de pauze laat Jacob de Bruin van Natuurmonumenten de aanwezigen een
zeer boeiende presentatie zien over het Noordlaarderbos.
We bedanken Jacob de Bruin voor deze boeiende en leerzame presentatie over
het Noordlaarder bos.
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