
         Verslag van de ledenvergadering van 15 November 2013. 

 

Aanwezig: 16 leden en 4 bestuursleden 

Afwezig met kennisgeving: Frans en Aafke.(van het bestuur) en 5 leden. 

 

1. Opening: 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering. 

 

2. Mededelingen/ ingekomen stukken: 

- Kleinehuisjes is 1
e
 geworden met de toneelcompetitie van het SCAK 

 

3. Verslag ledenvergadering van 2012: 

Het verslag wordt vastgesteld.  

Dank aan Nelleke en Herman voor verslaglegging van de ledenvergadering van 2012 

 

4. Financieel verslag: 

Het verslag ligt tijdens de vergadering ter inzage en wordt vastgesteld. 

 

5. Verslag kascommissie:                                                        

De kascommissie bestaande uit Ria Lindsen en Piet Stuive, hebben de kas en bijbehorende stukken  

gecontroleerd en goedgekeurd. 

 

6. Verkiezing kascommissie 2013: 

De kascommissie voor 2014 bestaat uit Ria Lindsen en Herman Postma. 

        

7. Verkeersveiligheid: 

Vorig jaar was er een verzoek om een grotere spiegel te plaatsen bij de kruising Feddemaweg/ 

Dijksterweg. Tot op heden is daar nog niks mee gedaan.  

Frans zal de huidige spiegel goed zetten in de komende periode regelen. We bekijken of dit werkt voor 

we achter een grotere spiegel aangaan.  

 

Afgelopen jaar zijn er 2 kabels over de Dijksterweg gespannen, om de snelheid van de auto’s te meten. 

Volgens een aantal dorpsbewoners was dit geen realistische meting. Door het vele tractorverkeer daalt 

de gemiddelde snelheid. 

 

8. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Connie Visser en Sytze de Vries. 

Verkiesbaar is Dorien Gijsen en Piet Stuive. Zij worden met algemene stemmen als bestuurslid 

benoemd. 

Sytze en Conny worden bedankt en krijgen een pakket streekproducten voor hun inzet. 

 

9. Feestcommissie: 

De huidige feestcommissie; Manon Visser, Wietske Mellema, Yvonne Halsema en Han Steeman 

hebben aangegeven te willen af te treden. 

Nieuw aangetreden feestcommissie; Bea Baarslag, Willy Stuive en Karin de Schutte. 

Manon, Witske, Han en Yvonne worden bedankt en krijgen een pakket streekproducten voor hun 

inzet. 

 

10. Dorpsfeest 2013. Dit feest zal in het teken staan van het 35 jarig bestaan van de vereniging. 

Jan Benes wil meedenken en helpen  in overleg met de feestcommissie. 

 

11. Lutje kraantje: 

Het is lutje kraantje wordt erg gewaardeerd in het dorp. 

Jan Benes heeft een nieuwe lay-out gemaakt voor het leutje kraantje. Deze is goedgekeurd. 

 



12. Activiteiten 2014: 

Vraag is om het komend jaar weer te gaan jeu de boulen.en om een keer naar het wadden funn te gaan. 

Het bestuur zal dit meenemen in hun eerstvolgende vergadering. 

 

 

13. Lutje Toentje: 

Om de zonnewijzer is opnieuw bestraat.  

Met dank aan Jan Gerdez 

 

 

14.Speultoentje: 

Het speultoentje is weer veilig. Er zijn een aantal aanpassingen gedaan. 

Het bos ziet er niet uit door de storm. Ed gaat in overleg met Staatsbosbeheer om het door eigen 

bewoners weg te halen  

Er ligt veel plastic en troep in het bos. Ed stelt voor om dit gezamenlijk op te ruimen. Frans de 

Schutter zorgt voor materieel en neemt de troep mee.  Jacky Gijsen en Arjan de Lange hebben zich 

inmiddels al aangemeld om te helpen. Er komt nog een oproep. 

 

15. Rondvraag: 

- Jan Benes wil graag een PowerPoint geven over astronomie. 

- Jan Benes vraag zich af waar de dorpsvlag is. Volgens dorpsbewoners ligt deze bij Yte Mulder. 
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