
                         V E R E N I G I N G   D O R P S B E L A N G E N   S C H I P B O R G

            Notulen Algemene Ledenvergadering VDS dd. 28 maart 2018                                            

            Afwezig met kennisgeving: Douwe en Toos Boetje, Jannes Ridderbos

• Notulen Alg. Ledenverg. VDS dd. 21 maart 2017: bij verslag kascommissie staat dat de 
penningmeester wordt “gedetacheerd”. Dat zou natuurlijk jammer zijn, terwijl hij zulk 
goed werk had geleverd. De notulist bedoelde “gedechargeerd”...

• Voorzitter Arie verwelkomde zo'n 70(!) leden die ondanks het natte, druilerige weer naar
dorpshuis “Anloop” waren gekomen. Hij gaf in zijn openingswoord een terugblik op de 
activiteiten van vorig -en eerste kwart van lopend- jaar en kwam daarbij tot een indrukwek-
kend rijtje met veel tops en ook enkele flops. De zaal werd hierna uitgenodigd om mee te 
denken over evt. andere (naast de bestaande) activiteiten voor de komende periode. Op een 
flip-over kon men in de pauze dingen opschrijven en dit stond er na afloop op: * biljartclub 
*expositie (voorbeeld Glimmmen / daartoe gymzaal behouden) * eetclubje (bij iemand thuis
roulerend of in dorpshuis) * oprichten gemengd koor * thema-avond geschiedenis Schipborg

• Het blijkt dat sommige leden de papieren SIK missen en ervaren dat de communicatie (met  
            het bestuur) verminderd is. Een suggestie is om voor activiteiten flyers te verspreiden,      
            waarvoor dan wel vrijwilligers nodig zijn. Er wordt voor aankondigingen ook al gebruik ge-
            maakt van Nextdoor (waar de helft van ons dorp -maar hoeveel leden?- bij aangesloten is).

• Penningmeester Herko Hids presenteert hierna enkele sheets over het “bezoek” aan nieuws-
brief en website. Sommige items “scoren” aardig, andere minder. De website wordt ook
buiten de nieuwsbrief om redelijk bezocht. Naar aanleiding van deze sheetpresentatie wordt 
opgemerkt dat het niet goed te zien was: volgende keer graag weer eeen papiertje! Ook is er
de suggestie om een microfoon aan te schaffen. Piet Rienks reageert dat als het dorpshuis 
vernieuwd wordt ook geïnvesteerd zal worden in audio-visuele hulpmiddelen.

• Verslag kascommissie over 2017: De commissie bestond uit Jan Schut en Tony Bouwman, 
waarvan de laatste zich liet verontschuldigen. Jan meldt dat de cijfers juist en volledig waren
bevonden: de penningmeester krijgt décharge (mag blijven). De nieuwe kascommissie be-
staat uit Jan Schut en Douwe van Randen.                                                                                 
Na het verslag van de kascie presenteert Herko de begroting 2018: geen op-/aanmerkingen.

• Er wordt een AED-cursus georganiseerd, welke betaald wordt door VDS. (Deze heeft juli 
vorig jaar plaats gevonden en de “club” van bevoegden om de AED bij dorpshuis/tennis-
kantine te bedienen is met 12 mensen uitgebreid! Dit jaar willen we een herhalingscursus 
organiseren).

• Jan Glas doet namens de glasvezelwerkgroep het woord over de stand van zaken m.b.t. 
glasvezel in Schipborg. Pessimisme lijkt hem daarbij vreemd en de tijd heeft hem gelijk 
gegeven!

• In de pauze is er een zeer geslaagd optreden van een pop-up vrouwenkoor uit Schipborg!!!

• Na de pauze krijgt voorzitter Having Perdon van Stichting Dorpshuis het “podium”. U kunt 
zijn presentatie over de voorgenomen renovatie van het dorpshuis nalezen op de website van
Vereniging Dorpsbelangen. Er is vorig jaar reeds een impressie van deze bijzondere ALV 
-met foto's, liedjes enz.- gepubliceerd. Als u op onze website de zoekopdracht “Impressie 
ALV 28 maart” geeft, krijgt u hem. Helemaal onderaan staat de bijlage van de presentatie 
van Having Perdon.

• Rondvraag:   * bier drinken in de pauze (Henk Jongebloed mist dat) * Smileys: kunnen die 
ook meer richting Anloo?  * Autoluwe Zeegsersteeg: nog geen nieuwe ontwikkelingen (en 
nu een jaar later ook nog niets vernomen...)  * VDS “betrokken” bij verdubbeling N34? 
voorzitter: we zijn vooreerst neutraal en faciliteren  * Jennie Pieke: dank voor betrokkenheid
VDS bij half-verharding Holle Drift!


