DORPSBELANG
De antwoorden op de vragen die gesteld zijn tijdens de ALV komen in het jaarverslag 2013 te staan die
tijdens de ALV op 24 januari 2014 voorgelezen worden.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSBELANG OUDEGA & KOLDERWOLDE.
GEHOUDEN OP 25 JANUARI 2013 IN MFC DE SKEAKEL TE OUDEGA (GS)
De jaarvergadering begint om 20.00 uur.
De voorzitter opent de vergadering. Afwezig met kennisgeving: Joop Bouthoorn, Rebecca de Jong, dhr. K.
Knobbe(gemeente).
Aanwezig zijn 30 leden.
2. Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.
3. Er zijn geen opmerkingen over de notulen van 2012.
4. Het jaarverslag werd voorgelezen door de secretaris. Hierna waren er geen vragen of opmerkingen.
5. Financieel jaarverslag: De penningmeester geeft een uitleg van het financieel verslag van 2012.
Er is afgelopen jaar vaak verhuurd.
De WA verzekering is opgezegd want we zijn via de gemeente verzekerd.
In 2013 moeten we het geld van laaghangend fruit uitgeven aan voorzieningen zoals training AED, extra
bankjes en het info bord bij de Bokkeleane.
6. Kascommissie. De kas klopt. Volgende kascontrole gebeurt door Thomas Dijkstra en Jacob van der
Meer.
7. Aftreedschema: Jan Molenaar heeft 8 jaar in het bestuur gezeten en neemt afscheid.
Met goedkeuring wordt verwelkomd: Nanne Koopman.
8. Verslag Activiteitencommissie: Vorig jaar waren er toneelavonden, op Koninginnedag een
viswedstrijd en talentenjacht. Het dorpsfeest was gezamenlijk met Elahuizen met het thema Reclame.
Onlangs was er een Bingo avond georganiseerd.
Voor het komend seizoen staat gepland: de toneelavonden, Koninginnedag, Het dorpsfeest op 28 en 29
juni. Thema nog niet bekend. In de herfst dansles waar al veel animo voor is, kinderdisco in de
herfstvakantie en de kerstmarkt.
Men zoekt nog iemand die de Activiteitencommissie komt versterken.
9. Verslag van MFC De Skeakel:
Wand van de gymzaal is geschilderd. Het dak is vernieuwd.
Er komen nieuwe vitrages, gordijnen en kleedjes. Er is nieuw servies besteld met het Skeakel- logo.
Energiezuinige lampen worden aangeschaft en de heren w.c. is aan een opknapbeurt toe.
Afgelopen jaar waren er wat minder activiteiten in de Skeakel .
Een punt van aandacht is dat er tóch nog steeds gerookt wordt in de Skeakel ondanks het landelijk
verbod.
Aangegeven wordt dat als er controle komt de boete niet mals is en áls er brand uitbreekt de
verzekering niet uitbetaald en we dus ons MFC kwijt zijn.
10 Verslag Sinterklaascommissie: Dit jaar had Sinterklaas een piet die Sint wilde zijn en een verliefde piet
wat voor allerlei hilarische momenten heeft gezorgd. De kinderen hadden leuke stukjes ingestudeerd.

Nadat Sint cadeautjes had uitgedeeld en bij de lokalen langs was geweest ging hij naar boven, naar de
kantine.
Daar zat een grote groep 70 plussers op sint te wachten. Ook voor hen had Sint een cadeautje en een
woordje. Er kon daarna snert en een toetje gegeten worden waarna iedereen weer tevreden naar huis
ging.
De oude pieten pakken mogen geleend worden. Wel zelf voor pruik, handschoenen en maillot zorgen.
Uit de commissie zijn nu Marjan de Vries en Annemarieke Drevijn. Nieuw is Barbara.
Er is nog plaats voor een helper, dus lijkt het u leuk, neem dan contact op met Thea Ketelaar, Mieke
Haarsma of Ali van Dijk.
Rondvraag:
Mevr. Hiemstra: Kan er bij gladheid ook gestrooid worden in de Klaas Gelkestrjitte? Er wonen hier wat
oudere mensen en er is ook geen stoep dus er wordt over de weg gelopen.
Andries Visser: Kan de bocht voor mijn huis op de Sanne Windwei wat groter? Als er auto’s staan kan
niemand er meer goed uit. Andries wil een verzoekschrift schrijven en voorgesteld wordt dat D.B. het
verzoekschrift bij de gemeente neerlegt.
Kan de boom voor de voetbal kantine niet weg of rigoureus gesnoeid worden? Hij neemt veel licht weg
zegt mevr. vd Ley. Er wordt steeds wat beloofd maar er gebeurt niets.
Dhr. Knobbe is er in 2012, wel wezen kijken. We beloven nogmaals dhr. Knobbe te vragen om actie.
Barbara Hoogland: Wat gaan jullie dit jaar doen?
Antwoord: de website verbeteren voor alle verenigingen in ons dorp, toch verder met de bouwgrond en
woningbouw. Verlenging van het fietspad naar Elahuizen, de grastegels op de Bokkeleane en alles wat op
ons pad komt in de loop van het jaar.
Barbara: Kan onze straat nu dan goed bestraat worden als ze toch niet gaan bouwen op korte termijn?
Het ligt er nu rommelig bij.
We gaan dit aankaarten bij de gemeente.
Opmerking Barbara: Jammer dat mijn flyer voor de wandeltocht niet op de website is geplaatst.
We zijn bezig dit te verbeteren.
Dominicus Ketelaar: Als de aanlegsteiger er komt zou het goed zijn als er ook goede parkeerplaatsen
gemaakt worden zodat de melkwagen voor de Bouma’s er normaal door kan. Parkeerplaatsen kunnen
best in de tussenberm.
Ook dit kaarten we aan bij de gemeente.
Andries Visser had nog iets. Hij riep de hulp van Jan Molenaar en kwam toen binnen met een kruiwagen
met cement en hét bord over de vervening. Daar hadden we niet op gerekend. De verrassing was
geslaagd.
Het bord wordt binnenkort, als het weer het toelaat, geplaatst op de Bokkeleane.
In de pauze kregen we gebak van de familie Ketelaar, want hoewel de lantaarnpaal niet direct voor hun
huis staat, zijn ze wel blij met de lantaarnpaal nabij de oversteek vlakbij hen.
Na de pauze liet Andries Visser een heel bijzonder filmpje zien uit 1938 en een film uit 1981/82 met
dorpsfeest en de bouw van de Skeakel.

