Verslag d.d. 8 mei 2018 Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Ten Boer.
Aanwezigen: 15 personen
Afmeldingen: 10 personen
Totaal aantal leden (per 01-01-2018): circa 350 adressen
1.

Opening
Huup opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Mededelingen
Het aantal aanwezigen is ten opzichte van het aantal leden laag. Is het een idee om de ALV op andere
manier vorm te geven? We kunnen het verenigingsjaar vanuit het algemeen bestuur en de
activiteitencommissies, bijvoorbeeld digitaal aan de leden verantwoorden. Zijn er andere ideeën, dan
zijn deze welkom. Het is aan de leden om hierover uiteindelijk een besluit te nemen. Genoemd wordt
dat het waardevol is om wel bij elkaar te komen, elkaar naast de activiteiten te ontmoeten.
Het op andere manier vorm geven van de ALV wordt vervolgd. Wanneer wordt besloten om de ALV op
een andere wijze vorm te geven, wordt dit aan de leden ter besluitvorming voorgelegd en worden
daarop de statuten aangepast.

4.

Verslag ledenvergadering 2017
Deze wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

5.

Samenstelling bestuur 2017:
Voorzitter

Huup Reuver

Secretaris

Regien Leijendekker

Penningmeester

Harrie Meier

Algemeen lid

Theo Nijland

PR

Janet Appelhof

Aftredende bestuursleden: Regien Leijendekker en Theo Nijland
Tijdens de extra vergadering op 13 februari 2018 hebben zich nieuwe bestuurleden gemeld, deze
stellen zich voor en worden welkom geheten. De onderstaande bestuurssamenstelling wordt
voorgesteld.
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Samenstelling bestuur 2018:
Voorzitter

Huup Reuver

Secretaris

Sandra Dirks

Penningmeester

Harrie Meier

Communicatie & PR

Vince Haak

Algemeen lid

Bob Veen (winkeliersvereniging)

Algemeen lid

Jaap van der Wal (materiaalbeheer)

Aansluitend wordt het bestuur in zijn nieuwe samenstelling aangenomen.
6.

DBTB - jaarverslag 2017
Huup Reuver leest het jaarverslag van 2017 voor en geeft op enkele punten een nadere toelichting.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 12 keer vergaderd; iedere 2e dinsdag van de maand met
uitzondering van de zomervakantie. We hebben één keer per jaar een overleg met alle
dorpsverenigingen binnen de gemeente Ten Boer en is er het jaarlijkse overleg met het
gemeentebestuur in november. In samenwerking met de gemeente zijn we ook gestart met een
dorpenoverleg waaraan alle besturen Dorpsbelangen deelnemen. Doel van dit overleg is om
‘bovendorpse’ onderwerpen te bespreken zoals bijvoorbeeld de komende samenvoeging met
Groningen en Haren.
Tevens hebben we op 13 februari een extra ledenvergadering georganiseerd in verband met de
leegloop van het bestuur. Naar aanleiding van deze vergadering hebben zich 4 personen gemeld voor
het bestuur.
De website en Facebook worden bijgehouden en geactualiseerd en het bestuur geeft waar nodig
ondersteuning aan de verschillende commissies.
Het afgelopen jaar is het bestuur samen met een groot aantal vrijwilligers en verschillende
commissies druk doende geweest met de “Feest en Lichtweek” welke mede door het mooie weer, een
groot succes was.
Verder worden de subsidies verdeeld namens de gemeente Ten Boer; zo is het bestuur onder meer
bezig geweest met overleg en fondsenwerving voor een Outdoor-fitness park in het Ten Boerster-bos.
Deze locatie is overigens niet meer in beeld; t.z.t. kijken we naar mogelijkheden aan te sluiten bij het
nieuwe Kindcentrum.
Ook heeft het bestuur geparticipeerd in de lokale werkgroep Ten Boer/Ten Post m.b.t. de
versterkingsopgave aardbevingen. Dit overleg is inmiddels beëindigd en wordt omgevormd naar een
dorpstafel om zoveel mogelijk aan te haken bij al bestaande structuren en overleg- en werkverbanden,
die ook voor de lange termijn houdbaar zijn.
Er is het afgelopen jaar ook weer geïnvesteerd om meer leden te krijgen, zoals onder meer door
kortingsacties tijdens de “Feest en Lichtweek”, de avondwandel 4-daagse en de nieuwe toneelavond
(in 2017 en op 16 maart 2018). Hoewel deze acties nog maar nauwelijks nieuwe leden opleveren,
blijven we hier in de toekomst mee door gaan.
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7.

Financiën
Harrie Meier ligt het financieel jaarverslag van 2017 toe. Conclusie is dat we 2017 hebben afgesloten
met een positief resultaat, met daarin las bijzonder activiteiten: de “Feest en Lichtweek” en de
Fruitboomgaard.
Activiteiten zoals: Sinterklaas, Koningsdag, Repaircafe en de Indoor-speelmiddag leveren geen
inkomsten op, wel uitgaven. We willen sparen voor volgende “Feest en Lichtweek”. We willen kijken of
we via activiteiten, door het vragen van een kleine bijdrage meer inkomsten kunnen creëren. We
leggen jaarlijks verantwoording af aan de Gemeente voor de verleende subsidie. De Gemeente heeft
toegezegd dat ze na de gemeentelijke herindeling subsidie blijven geven. Voor het outdoor-fitnesspark
is een subsidie beschikbaar, dit kost ons geen geld.
Voor de KerstZangAvond is een aparte begroting. Omdat dit de 15e keer is, wil de commissie een
bijzondere bijeenkomst met mooi programma organiseren. Hiervoor wordt dit jaar verder gespaard.
Kascontrole – Algemeen Bestuur en KerstZangAvond
De kascommissie heeft het vele papierwerk doorgenomen van zowel het algemeen bestuur als de
KerstZangAvond. Er worden financieel 2 verschillende systemen toegepast, John Havinga en Eric
Loderus hebben op 17 april 2018 een goede uitleg gekregen. De penningmeester wordt bedankt voor
de keurige boekhouding van beiden. De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering
decharge te verlenen voor beiden, aldus wordt decharge verleend.
John Havinga en Eric Loderus worden bedankt voor hun inspanning als leden van de kascommissie.
Kascommissie 2018:
John Havinga en Eric Loderus, reserve is Saliem Alfar.
Vaststellen contributie 2018
Het bestuur doet het voorstel om de contributie ongewijzigd te laten. Dit voorstel wordt aangenomen.

8.

Activiteitencommissie - verslag 2017
Eric Loderus licht de activiteiten middels een PowerPointpresentatie toe.
De activiteiten zijn in 2017 goed bezocht en positief verlopen. De Activiteitencommissie is in 2017
gestart met 7 leden, nu zijn er nog maar 4 commissieleden over. Er wordt ingezet op het werven van
commissieleden en vrijwilligers, door mensen persoonlijk te benaderen, bij activiteiten en op andere
momenten er aandacht voor te vragen.
Voor de 4 activiteiten: Wandel 4-daagse, Sinterklaas, Koningsdag, Indoorspeelmiddag, wordt
voorgesteld om meer onderscheid te maken. Door voor de leden van DBTB een lagere prijs te
hanteren, zoals bij de wandel 4-daagse (ledenvoordeel, doel meer leden).

9.

KerstZangAvond - verslag 2017
In verband met afwezigheid van de commissieleden (Freek v.d. Ploeg, Theo Nijland en Ida Nijland),
leest Huup Reuver het verslag voor.
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Normaal vindt de Kerstzangavond plaats op kerstavond, echter omdat dit deze keer op een zondag
viel, is de avond verplaatst naar zaterdag 23 december. We kunnen ook nu weer spreken van een
onveranderd succes met een steeds groeiend aantal bezoekers, ruim 800 personen.
De versiering was dit jaar wat eenvoudiger dan voorgaande jaren. Alleen het podium was versierd en
we hadden natuurlijk aan weerszijden hiervan een rij kerstbomen, evenals bij de ingang. Er is niets
meer opgehangen aan het plafond, want dit vergt altijd erg veel werk en tijd.
Bovendien konden we de avond van te voren niet in de zaal terecht, maar gelukkig kon Saskia Haak
wel van te voren iets voorbereiden in de kleine zaal. Het resultaat was toch weer een hele sfeervolle
zaal, zoals Saskia dit alles met behulp van vrijwilligers weervoor elkaar heeft gekregen.
Saskia toonde trouwens niet alleen haar talenten met de versiering, ook als spreekstalmeester deed ze
e

het prima, ondanks dat dit voor haar de 1 keer was.
e

Vrijdag de 22 konden we met een aantal mensen ook al bij de diverse leveranciers de resterende
e

kerstbomen halen. Hierdoor werden we de op de 23 enorm ontlast met dat gesleep. Ditmaal hadden
we ruim 400 bomen.
De Club van 5 heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag het podium opgesteld en met behulp van een
hoogwerker de prikkabel opgehangen, zodat de mensen van licht en geluid op zaterdagmorgen direct
konden beginnen, waardoor ze mooi op tijd klaar waren voor de soundcheck.
De keuze van de verschillende artiesten, koren e.d. is een flinke opgave, waar de commissie iedere
keer weer druk mee is. Op één uitzondering na, kunnen we toch zeggen dat het kinderkoor EigenWijs,
Muziekvereniging Volharding, het Hogelandster Mannenkoor, de gospelgroep 4 in Harmony en de
Myles Brothers zeer in de smaak vielen.
De band Smit daarentegen viel wat uit de toon. Was dit nu te voorzien… nee! Er waren duidelijk
afspraken gemaakt, dat de nummers in elk geval wel te maken moesten hebben met kerstsfeer. Om
dit te voorkomen moeten we in het vervolg misschien iets van een generale repetitie houden worden
met een volledige doorloop, hoewel dat echter financieel en organisatorisch niet haalbaar is. Dus we
hopen toch, dat als we iets afspreken dit ook opgevolgd wordt
Om de diverse artiesten gezamenlijk te laten optreden kost veel organisatie, maar als het lukt, wordt
het erg gewaardeerd door het publiek. We zijn blij dat dit ook dit jaar weer gelukt is.
Het koor van de kleinsten, stelde de kwaliteit van de geluidsman wel op de proef door veel
microfoonwisselingen te eisen.
De dirigent/pianist van het mannenkoor wilden dat het podium anders ingericht zou worden. Hun
piano moest in het midden voor het koor staan en niet aan de zijkant. Daardoor moest het kinderkoor
zich aan de zijkant opstellen. Gelukkig is dat onderling in goede sfeer opgelost.
De gehele samenwerking met alle onderdelen verliep gestroomlijnd. Ook het afbouwen was supersnel
klaar en konden we, na een korte nazit, allemaal moe maar voldaan naar huis.
e

Samenvattend kunnen we spreken van een zeer geslaagde 14 Kerstzangavond.
Tot slot hopen we dat ons derde lustrum ook een prachtig feest wordt. Voor het leggen van de
zogenaamde “kiel” is reeds met verschillende artiesten een afspraak gemaakt.
Financieel is wel een behoorlijk aandachtspunt. We zijn dit jaar een behoorlijke subsidie misgelopen,
waar we wel op hadden gerekend. Daardoor kostte het ons een deel van de opgebouwde reserve,
e

welke bedoeld was voor het 3 lustrum. Toch hopen we dat het dit jaar lukt voldoende sponsoren en
subsidiegevers te vinden. Entreegeld vragen willen wij het liefst niet aan beginnen.
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Dan het laatste punt wat we willen mededelen is, dat er 2 leden van de commissie stoppen met de
activiteiten voor de Kerstzangavond i.v.m. verhuizing naar elders. Maar we gaan er wel vanuit dat de
Kerstzangavond in de toekomst kan blijven bestaan en dat nieuwe commissieleden zich in grote getale
komen aanbieden.
10.

Bos Commissie - verslag 2017
Er is geen jaarverslag van de boscommissie. In verband met afwezigheid van de leden van de
boscommissie licht Harrie Meier de activiteiten van 2017 toe. De Boscommissie heeft in 2017: “NL
Doet”, de natuurwerkdag georganiseerd en de fruitboomgaard is gereed gekomen met
informatieborden in het bos. In het bos was in 2017 kaalslag t.g.v. de Essen-ziekte en zijn de paden
hersteld.
De boscommissie bestaat uit circa 8 personen. Naast de activiteiten doen zij ook het algemeen
onderhoud in het bos.
De algemene oproepen voor deelname aan activiteiten in het bos leveren niet zoveel op.

11.

Repair Cafe - verslag 2017
In verband met afwezigheid van de leden van de commissie licht Harrie Meier het jaarverslag van 2017
toe.
Inmiddels heeft het repaircafé al twee jaar actief in het dorpshuis van Ten Boer en weten de inwoners
ons goed te vinden. Inwoners maken goed gebruik van de mogelijkheid om vier keer per jaar hun
kapotte spullen aan te leveren om gerepareerd te worden.
We hebben in 2017 vier bijeenkomsten gehouden op de zaterdag voor de inwoners in het Dorpshuis
van Ten Boer. Verder hebben we in 2017 drie keer met elkaar vergaderd, waarbij geëvalueerd werd en
vervolgafspraken gemaakt werden voor de komende Repaircafé bijeenkomsten.
In het najaar van 2017 hebben we ook deelgenomen aan de ANWB fietslicht-actie (ANWB
Lichtbrigade).
Op 28 oktober 2017 hebben een aantal vrijwilligers van het Repaircafé meegewerkt aan de
Duurzaamheidsmarkt welke gehouden werd in de schuur van boerderij Woldwijk in Ten Boer .
Afgesproken is in 2018 weer vier Repaircafé bijeenkomsten voor de inwoners te houden.
Binnen het Repaircafé zijn zo'n 20 vrijwilligers actief”.
Met dia’s is tijdens de ALV een overzicht getoond van wat er in 2016 en 2017 wat aangeboden is ter
reparatie en het succes van de reparaties.

12.

Jaarmarkt - verslag 2017
Arend van Wijngeeren licht namens “de club van vijf” het jaarverslag toe. In het algemeen: het slechte
weer heeft invloed gehad op de opkomst bij de jaarmarkt, daarbuiten was het goed/geslaagd.
Na een voorbereiding van enkele maanden was het de club van vijf weer gelukt om in opdracht van
dorpsbelangen een leuke jaarmarkt neer te zetten. Een kleine 70 kramen hebben zich weer laten zien
op het koopmansplein, er was weer van alles te beleven voor jong en oud.
Voor de kleinste bezoekers waren er diverse spring en klimkussens neergezet door de slager , en de
kinderen konden visjes vangen om leuke prijsjes. De wat oudere bezoekers konden zich tegoed doen
aan van alles en nog wat en ook aan de inwendige mens was zeker gedacht. Tijdens de jaarmarkt was
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er weer muziek van zanger Roelof Kuco uit Emmen.
De sfeer op de markt was geweldig. Tot een uur of zes was het druk op de markt, daarna kwamen er
fikse buien en gaf het KNMI code rood af. Om schade en ongelukken te voorkomen hebben we toen
besloten om de markt te stoppen en zo snel mogelijk alles af te breken.
Gelukkig is alles goed verlopen, en we hopen in 2018 op een droge en mooie markt.
13.

Toneel - verslag 2017
De toneelavond in 2017 was uitverkocht, een geslaagde avond met “De Bende van Buffalo Bill”. De
toneelavond van afgelopen jaar is ontstaan vanuit de voorheen “Vrouwen Van Nu”, de
“Damstercomedie” was op 16 maart, deze avond wordt nog geëvalueerd. Het voornemen is om in
2019 weer een toneelavond te organiseren.

14.

Rondvraag
Gevraagd wordt of er door de gemeentelijke herindeling we afscheid gaan nemen van de Gemeente
Ten Boer en er vanuit Doprsbelangen Ten Boer een activiteit wordt georganiseerd?
Ook na de gemeentelijke herindeling blijft Dorpsbelangen Ten Boer bestaan als
belangenvertegenwoordiger van de inwoners van Ten Boer. Er worden activiteiten georganiseerd door
de Gemeente, hier kunnen we een bijdrage aanleveren. De Gemeente Ten Boer heeft ons hiervoor
nog niet benadert.
Daarnaast vindt er onder leiding van de Gebiedscoördinator samen met de andere Dorpsbelangen
overleg plaats over de toekomst, hier is nog niets concreets over te melden.
Voor de KerstZangAvond is acht-/negenduizend Euro begroot. Dat is veel geld. Is het een idee om
inzage te geven in de kosten en een bijdrage/collecte te vragen?
Aan de avond zijn in verband met zaken zoals: licht, geluid, optredens kosten verbonden en daarnaast
zijn er vele vrijwilligers die meewerken. Wanneer je de avond vergelijkt met een kerkdienst, daarvoor
kun je geen entree vragen. Geconcludeerd wordt dat afgewogen wordt om te duiden wat de kosten
zijn en eventueel een vrijwillige bijdrage te vragen.
Opgemerkt wordt dat het kwalijk is dat we als Dorbsbelangen Ten Boer nog niet nagedacht hebben
over afscheid van de Gemeente Ten Boer. Om te voorkomen dat we een wijk worden van is er actie
nodig en het is de taak van Dorpsbelangen Ten Boer om dit te organiseren.
De ideeën en meningen verschillen hierover. We blijven zoals gezegd Dorpsbelangen Ten Boer en
behouden onze eigen identiteit. We doen daarom voor alsnog niets.
OPROEP
DBTB is op zoek naar nieuwe Commissieleden en Vrijwilligers, met name voor: de KerstZangAvond en
de Activiteitencommissie. Aan ieder wordt verzocht dit door te geven en mensen actief hiervoor te
benaderen.

15.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de komst naar de vergadering, sluit om 21.23 uur de
vergadering en wenst iedereen wel thuis.

Verslag ALV2017 op 8 mei 2018

pagina 6 van 6

