DORPSVERENIGING SCHARMER
Sinds 1979

JAARVERSLAG DORPSVERENIGING SCHARMER 2017-2018
Seizoen 2017-2018, een korte samenvatting:
De dorpsvereniging in Scharmer is een vereniging die er waarde aan hecht dat de leden
activiteiten met elkaar kunnen ondernemen. Naast jaarlijks terugkerende activiteiten worden
er ook nieuwe, soms eenmalige activiteiten georganiseerd.
Het afgelopen jaar hebben we wederom getracht voor iedereen iets leuks te organiseren.
Hieronder de evenementen die in het seizoen 2017-2018 georganiseerd zijn:
- Algemene Ledenvergadering met aansluitend bingo
- Jaarlijkse BBQ
- Sinterklaasfeest
- Opening steigertje, samen met Dorpsbelangen Harkstede
- Kerstpresentje 65+ leden
- Nij-joarsklokje met stamppotbuffet & het dorpsvisie ganzenbordspel
- Pasen: noten schieten & eieren zoeken
- Zwerfvuilactie
- Klaverjascompetitie
- Jaarlijkse klaverjascompetie tegen 2 klaverclubs uit Harkstede
- Dodenherdenking 4 mei
- Deelname Slochter Wold Spektoakel & organseren van een Spektoakel
- Hightea bij NOVO ons hertenkamp
Dit jaar heeft de toneelvereniging opgetreden voor 3 uitverkochte toneelavonden. De
toneelclub heeft zelf de organisatie in handen, maar valt financieel onder de
Dorpsvereniging.
In 2016 heeft ons dorp voor het eerst met de Slochter Wold Spektoakel meegedaan. In 2017
hebben we, samen met dorpsbelangen Harkstede, een activiteit hiervoor organiseren.

Seizoen 2017-2018, bestuurlijke zaken:
Naast de organisatie van allerlei activiteiten zijn er natuurlijk ook nog andere belangrijke
zaken waar wij ons als bestuur van de dorpsvereniging mee bezig houden. Dit zijn zaken
zoals:
1) Vergaderingen
We vergaderen 1 keer per maand, om de beurt bij een bestuurslid thuis. Hier
bespreken we de ingekomen stukken, actielijst, te organiseren activiteiten en wat
verder ter tafel komt. Ook brainstormen we over nieuwe activiteiten en worden
eventueel nieuwe acties aangeleverd en uitgevoerd. Op dit moment zijn dit o.a. de
perikelen rond de verbindingszone ecologische hoofdstructuur (EHS) en we zijn bezig
met de Dorpsvisie punten. Kortgeleden hebben we m.b.t. enkele punten van de
Dorpsvisie, welke uit het Ganzenbordspel naar voren kwamen, overleg gehad met de
ons toegewezen gebiedsregiseur van de Gemeente Midden-Groningen.
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2) Nieuwsbief de “Raaitvink”
Op dit moment bevinden we ons in de 22e jaargang van onze dorpskrant de
Raaitvink. Dit jaar is dit ook enkele keren vervangen door een “Nieuws flits”. We
willen zoveel mogelijk berichten digitaal verzenden, zodat de papieren versie kan
vervallen.
3) Inning contributie
Dit jaar hebben de leden een mail of brief gehad, met het verzoek de contributie over
te maken. Enkele bewoners hebben inmiddels een herinnering gekregen. Nog niet
alle contributie is ontvangen.

Seizoen 2017-2018, een dankwoord en voornemens:
Tot slot, namens het bestuur, onze dank aan alle mensen die het afgelopen seizoen een
bijdrage geleverd hebben, in welke vorm dan ook aan onze activiteiten. Ook het komende
seizoen zullen we weer met een frisse blik en veel enthousiasme proberen om alle leden wat
leuks aan te bieden en iets te betekenen voor Scharmer. Suggesties zijn altijd welkom. Voelt
u zich vrij om ons aan te spreken, te bellen of te mailen (redactiedvs@live.nl).

Scharmer, 29 mei 2018
Voorzitter,

Secretaris,

J.Ramm

I.Buitenhuis
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