Notulen Ledenvergadering Buurtvereniging Vroomsdraai gehouden op 27 maart 2018.
Aanwezig: 28 leden incl. bestuur (bestuurslid: Douwe Blomsma afwezig door ziekte)
1.

Opening

De ledenvergadering bij Golden Wokpaleis Smilde wordt om 20.00 uur door de voorzitter Jarno Wieldraaijer
geopend. De stukken voor de vergadering zijn voorafgaand aan de vergadering beschikbaar gesteld aan de
aanwezige leden.
De voorzitter vermeld namens het bestuur dat de koffie, thee en cake wordt aangeboden door de vereniging, de
overige consumpties zijn voor eigen rekening.
Ter afsluiting van de ledenvergadering staat de traditionele bingo op het programma.
Notulen ledenvergadering 2017
De notulen van de ledenvergadering van 2017 worden voorgelezen door de voorzitter. Er zijn geen opmerkingen
en/of aanvullingen. De notulen worden door de aanwezigen akkoord bevonden. De notulen en het financieel
jaarverslag van 2017 worden doorgestuurd naar de websitebeheerder Thommy Spoelstra voor plaatsing.
2.

Jaarverslag 2017

Het ledenaantal en opkomst bij de buurtactiviteiten is gelukkig nog altijd stabiel en positief. Het bestuur hecht
veel waarde aan de feedback vanuit de leden op de activiteiten en de ingezette koers een vereniging voor het
hele gezin te zijn. Uiteraard zal getracht worden zoveel mogelijk rekening te houden met de feedback en nieuwe
inzichten. Het bestuur roept de leden dan ook op, om een bijdrage te leveren op dit punt.
-

Stampottenbuffet familie Daling
21 maart algemene ledenvergadering en spel “op de tast”
1 april toneeluitvoering
3 april bloemschikken
15 april paaseieren zoeken
Mei zonnebloemen maand
9 juni buurtbowling
R in de maand klaverjassen
2 september bbq
30 september ouderenuitje Giethoorn
Bedrijvenbezoek (fam. Feiken)
14 en 21 november reanimatietrainingen
2 december Sinterklaasfeest
kerststerren en verlichting plaatsen bij familie Feijen

Het jaarverslag 2017 is doorgenomen en akkoord bevonden.
Het bestuur is voornemens om de activiteiten van de afgelopen jaren aan te houden voor de te plannen
activiteiten in 2018 en deze af te wisselen met nieuwe ideeën.
Gepland staat:
13 januari 2018 stampottenbuffet familie Daling
3 maart 2018 priksleeën
10 maart 2018 toneeluitvoering
27 maart 2018 algemene ledenvergadering en bingo
31 maart 2018 paaseieren zoeken
mei 2018 kalebassen
25 mei 2018 buurtbowling
R in de maand klaverjassen (laatste donderdagavond van de maand, wanner de “R”in de maand is)

-

14 juli 2018 bbq
GPS tour
Ouderenuitje
20 oktober 2018 bedrijvenbezoek bij Agnes Zoer te Dwingeloo
November herhalingstraining Reanimatietrainingen
December Sinterklaasfeest
December/januari kerststerren en verlichting plaatsen bij familie Feijen

De overige nog te plannen activiteiten worden later in de bestuursvergaderingen gepland. De data en de
uitnodigingen van de diverse activiteiten worden op de borden geplaatst, via Facebook en per traditionele
uitnodiging aan alle buurtgenoten bekend gemaakt.
3.

Financieel jaarverslag 2017

Frouktje Westerhof neemt het financiële jaarverslag van 2017 door, het saldo is positief. In 2017 hebben wij van
stichting dorpsbelangen Midden Drenthe een extra bijdrage ontvangen voor het ouderenuitje van 2016. Tevens
hebben wij voor de AED een jaarlijkse bijdrage ontvangen en een bijdrage voor de herhalingscursussen van de
gemeente.
Rika Boer heeft de niet leden van de buurt bezocht voor een vrijwillige bijdrage voor de buurtvereniging. Rika
heeft een mooi bedrag opgehaald. De voorzitter bedankt Rika voor haar inzet en werkzaamheden. Tevens zal Rika
volgend jaar weer bij de niet leden van de buurt langs gaan voor een vrijwillige bijdrage aangezien het altijd een
mooie financiële bijdrage oplevert. Alle leden van de ledenvergadering geven akkoord.
4.

Begroting 2018

Frouktje Westerhof licht de begroting voor 2018 toe. De jaarlijkse vergoeding van de Stichting Dorpenoverleg
Midden Drenthe is opgenomen in de begroting. Onder de leden zijn er geen vragen over de begroting van 2018.
De voorzitter geeft aan dat de contributie al jaren gelijk is gebleven echter stijgen de kosten elk jaar. Het bestuur
heeft voorgesteld de contributie per 2018 te verhoging naar € 10,00 alleenstaand en € 20,00 per gezin. Tijdens de
vergadering wordt er door de aanwezige leden gestemd over deze verhoging. Alle leden stemmen in met de
verhoging van de contributie. De verhoging per 2018 wordt bij deze akkoord bevonden.
De contributie wordt bij voorkeur vanaf april 2018 door de wijkcontactpersonen geïnd.
Bij het ophalen van de contributie zullen de wijkcontactpersonen wederom de relevantie gegevens van de
gezinsleden, mailadres en telefoonnummers samen met de leden controleren Zo houdt het bestuur de informatie
van de ledenadministratie actueel.
5.

Kascommissie

Dit jaar is de kascontrole uitgevoerd door Sjors Prummel (begunstigd lid van de buurt) en Annie Eleveld. De
kascommissie is akkoord met het financieel jaarverslag 2017. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen. De
voorzitter bedankt Annie (en in afwezigheid Sjors) voor het controleren van de kas.
6.

Benoeming nieuwe kascommissie

Sjors Prummel verlaat de kascommissie. Annie Eleveld blijft nog een jaar lid van de kascommissie. Tijdens de
ledenvergadering heeft Remco Prummel zich opgegeven voor de kascommissie voor het financieel jaar 2018.
7.

Bestuur

Klaas Jan de Vries heeft aangegeven te willen stoppen dit jaar. Er is nog geen opvolger bekend. De voorzitter
bedankt Klaas Jan voor alle inzet en werkzaamheden voor de buurtvereniging.
De voorzitter legt uit dat ze in verband met de samenstelling van het bestuur een nieuw mannelijk bestuurslid
rond de leeftijd van 60 jaar zoeken. De voorzitter vraagt aan de aanwezige leden of iemand zich geroepen voelt
voor deze functie of als iemand suggesties heeft. Het bestuur zal proberen zo spoedig mogelijk een nieuw
bestuurslid te vinden.
Vanuit de aanwezige en overige buurtleden is geen bezwaar ingebracht voor het bestuur van 2018 en daarmee is
het bestuur per 2018 als onderstaand geïnstalleerd: De zittingsperiode in het bestuur is in beginsel per 4 jaar.
Wijk A = Rijksweg 1 t/m de Brugstraat (Jarno Wieldraaijer, tevens voorzitter) zittend
Wijk B = Witte Wijk t/m Leemdijk (Janna Smidt) zittend
Wijk C = Elzenlaan/Boerenlaan t/m Vaartweg 15 (Annemarie Lahuis) zittend
Wijk D = Vaartweg 16 t/m 45 (Douwe Blomsma) zittend
Wijk E = Vaartweg 46 t/m Leembrug (openstaand)
Wijk F = Buitenwijken (Frouktje Westerhof, tevens penningmeester) zittend
Secretaris = Wendy Pomper, zittend
8.

KVK update

De inschrijving bij de Kamer van Koophandel was al jaren niet bijgewerkt aan de huidige situatie. In 2017 is alle
geactualiseerd en opnieuw aangeboden aan de Kamer van Koophandel. Alles is bijgewerkt en zal voortaan na elke
wijziging binnen het bestuur direct bijgewerkt worden door middel van de formulieren in te vullen en in te sturen
bij de Kamer van Koophandel.
9.

Verlichting langs de vaart (kerstverlichting buurtvereniging “Vroomsdraai”)

De kerstverlichting van buurtvereniging “Vroomsdraai” langs het kanaal heeft z’n oorsprong in de 5 mei viering
van 1995; de sterren zijn toen gemaakt en langs het kanaal geplaatst als verwijzing naar de sterren in de
Amerikaanse vlag. Later dat jaar is besloten de sterren iets aan te passen en geschikt te maken als
kerstverlichting. In dezelfde periode, iets daarvoor of iets daarna, zijn er in Smilde meer initiatieven geweest met
betrekking tot kerstverlichting langs het kanaal. In de loop der jaren is er op nog meer gedeelten langs het kanaal
kerstverlichting geïnstalleerd. Omstreeks 2010 is er een Overkoepelend Committee opgericht om een en ander te
coördineren voor de gehele Smilde (van Boven- tot Hoogersmilde). Tevens zijn er in het verleden via dit
Committee fondsen ter beschikking gesteld.
Vanwege de diefstal van ongeveer 800 meter verbindingskabel langs de Vaartweg en omdat Provincie Drenthe in
verband met de veiligheid eisen heeft gesteld ten aanzien van de toegepaste verlichting op de bruggen, zullen er
herstel- en wijzigingsactiviteiten dienen te worden uitgevoerd.
De totale kosten zullen ongeveer € 3.000,= bedragen.
De kerstverlichting van de buurtvereniging “Vroomsdraai” bestaat uit de volgende 5 onderdelen:
Sterren langs de Vaartweg (19 stuks), sterren in de Wittewijk (3 stuks), verlichting Tentengerdraai, verlichting
Hellingbrug en verlichting Wittewijksbrug.
De leden worden ingelicht dat er nog geen financiering is. Er is een aanvraag gedaan bij het Rabofonds voor een
gedeeltelijke vergoeding. Tevens wordt nog overwogen of er een aanvraag gedaan gaat worden bij MOEK (mooi
op eigen kracht) via de gemeente Midden-Drenthe. Indien er geen tegemoetkomingen komen moet er misschien

met de pet rond gegaan worden bij de buurtleden. Alles is nog in een beginstadium zodra er meer bekend is
worden de leden op de hoogte gesteld.
10. Dorpshuis c.q. locatie voor de buurtverenigingsactiviteiten
In Smilde is er geen dorpshuis en doordat de Gastenboerderij “Aan de Kromme Wijk” niet meer beschikbaar is
heeft de buurtvereniging geen plek voor buurtactiviteiten zoals sinterklaas, toneel, algemene ledenvergadering
ect.
Stichting bewonersplatform Smilde is bezig met een inventarisatielijst wie allemaal behoefte heeft aan een
dorpshuis voor activiteiten. In deze stichting zitten allemaal verenigingen alsmede iemand van welzijn en een
gemeentelid. Klaas Jan zit in deze stichting en blijft na zijn uittreden als bestuurslid van buurtvereniging
Vroomsdraai ook nog steeds namens onze buurtvereniging deelnemen. De inventarisatielijst is zowel voor de
buurtvereniging alsmede voor de toneelvereniging ingevuld. In juni 2018 moet de inventarisatie klaar zijn.
9.

Mededelingen

Mededeling namens het bestuur is dat de koffie, thee, cake en een borrelhapje wordt aangeboden door de
vereniging, overige consumpties voor eigen rekening.
De leden van de buurtvereniging zijn gelukkig nog onverminderd actief en betrokken, het ledenaantal is stabiel.
10. Rondvraag
Hans Meijer vraagt wat het ledenaantal is en hoeveel potentiele leden. Tevens vraagt hij zich af hoe potentiele
leden worden benaderd. Deze vraagt komt tevens bij Hans op omdat wij als buurtvereniging een bijdrage krijgen
van het Dorpenoverleg. Het bestuur geeft de volgende antwoorden: er zijn 110 leden en 12 buiten leden. 55
buurtleden zijn geen lid. Zodra er nieuwe buurtleden in de buurt gaan wonen worden deze altijd benaderd en
welkom geheten in de buurt. De bijdrage die wij krijgen van het dorpenoverleg is niet afhankelijk van de het
ledenaantal van de buurtvereniging maar van het bewonersaantal.
Rikus Feiken geeft aan dat de putjes langs de Vaartweg nog steeds open liggen en vraagt wanneer dit afgehandeld
gaat worden. Door Douwe zijn afwezigheid kan het bestuur geen antwoord geven op deze vraag omdat dit onder
Douwe zijn verantwoording valt. Het bestuur zal navraag doen bij Douwe.
Andre Radix en zijn vrouw zijn heel blij in onze buurt te wonen en bedanken iedereen voor alle steun, medeleven,
kaartjes, berichtjes ect. tijdens zijn ziekte bed. Wij zijn heel blij dat Andre vandaag weer bij ons aan de tafel zit.
Wieni Eleveld vraagt of wij als buurtvereniging ook mee doen met de oranjevereniging met de stratenversiering?
Het bestuur geeft aan hier niet aan mee toen doen vanuit de buurtvereniging.
Vanwege het geleidelijk aan steeds verder teruglopen van opkomst voor de ledenvergadering doet het bestuur er
goed aan om in 2018 meer aandacht te vragen van de leden om deel te nemen aan de ledenvergadering.
11. Sluiting
De voorzitter bedankt de leden en sluit de vergadering en opent de bingo!
Secretaris : Wendy Pomper (maart 2018)

