Notulen van de jaarvergadering Dorpsvereniging Scharmer (DVS)
21 mei 2019
’t Hof van Scharmer
Aanwezig: Jan Ramm, Henk de Jong, Irene Buitenhuis, Anja Rozeveld, Greet en Klaas Veldman, Jurrie
Guichelaar, Jan Visscher, Anja Begeman, Henk en Manny Guichelaar, Berend Nijboer, Jos en Christine
Hillemans, Erik en Gea Wildeboer, Greetje Schrik, Albert Bakker, Wim Bousema, Wim Buiten, Brenda
Aalders, Jakob Bekkema, Sytske en Adriaan Cornelisse, Roelfina Tammenga.
1. Opening
De voorzitter, Jan Ramm, heet iedereen van harte welkom. De koffie/thee wordt door de
Dorpsvereniging Scharmer aangeboden.
2. Notulen Jaarvergadering 29 mei 2018
- Het rooster van aftreden voor de bestuursleden is gemaakt.
- N.a.v. de opmerking gemaakt door Aaltje Luiken tijdens de rondvraag wordt verduidelijkt
dat de toneelvereniging nu meer middelen voor de opbouw van toneel heeft.
- Jakob Bekkema heeft de Scharmenaren gemist bij Scharmer Bruist.
3. Mededelingen en Ingekomen stukken
Jan Ramm is vanmiddag gebeld door de gemeente over de keerlus buslijn 5. Op 27 mei
starten de werkzaamheden voor de keerlus (bij Hoofdweg 25) en deze zijn op 26 juli
afgerond. Inclusief het maken van een haltevoorziening met abri (bushokje) en een
fietsenstalling. Het fietspad wordt, in verband met de verkeersveiligheid, om de
keervoorziening heen aangebracht. Jan Ramm verspreidt de brief met alle info.
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Jaarverslag secretaris:
Tekstueel: pag 1: Prorail is Prolander
Inhoudelijk:
- De vraag wordt gesteld ( n.a.v. de opmerking dat de dorpskrant de Raitvink is komen te
vervallen) of inwoners die geen gebruik (kunnen) maken van internet ook incidenteel een
nieuwsbrief ontvangen. Dit wordt bevestigd door Jan Ramm.
- Als de website van DVS wordt geopend komt bij enkele inwoners de boodschap: “je
verbinding is niet privé”. Deze boodschap heeft geen gevolgen. Bestuur DVS denkt na
over een mogelijke andere website.
5. Jaarverslag penningmeester wordt uitgedeeld. Niet alle aanwezigen vinden dit overzicht
makkelijk te lezen. Van de gemeente Midden Groningen ontvangt DVS structureel € 3.000
subsidie. DVS heeft een goede reserve. De contributie voor 2020 blijft daardoor gelijk.
Begroting 2020
- Reservering voor het 40 jarig bestaan DVS (€ 4.500) is opgenomen. Jakob Bekkema
vraagt zich af of dit voldoende is.
- De verdere implementatie van de Dorpsvisie kan extra kosten met zich mee brengen. Er
is nu € 200 voor commissies gereserveerd. Als commissies extra onkosten maken kunnen
ze of extern subsidie aanvragen of een begroting bij het bestuur DVS indienen.
6. Verslag kascommissie:
Sytske Cornelisse heeft met Jan Visscher de boeken en kas gecontroleerd. Hun conclusie is
dat alles in orde is. De kascommissie stelt de aanwezigen voor het bestuur decharge te
verlenen. De aanwezigen stemmen hiermee in en onder applaus wordt decharge verleend

aan het bestuur. De leden kascommissie worden bedankt voor hun inzet. Sytske Cornelisse
neemt afscheid.
Verkiezing kascommissie: voor 2019/2020: Jan Visscher en Jos Hillemans, met Jakob
Bekkema als reserve.
7. Bestuursverkiezingen:
Irene Buitenhuis en Jurrie Guichelaar worden bedankt voor hun inzet en werkzaamheden. Ze
ontvangen een prachtige hangplant.
Er zijn geen tegenkandidaten, de aanwezigen vragen geen schriftelijke stemming. Onder
applaus treden Albert Bakker en Christine Hillemans toe tot het bestuur.
8. Rondje commissies
Er wordt gevraagd volgend jaar een overzicht van de commissies op te nemen in de agenda.
-

-

-

-

Energie en Internet:
Energie: woordvoerder Albert Bakker
De commissie is van plan in het najaar, oktober, een energiemarkt te houden met o.a. als
aandachtspunten: zonnepanelen en pelletkachels. De Firma Gaslijn is uitgenodigd
(advisering o.a. warmtepompen) en ook een isolatiebedrijf wordt uitgenodigd.
Internet: woordvoerder Henk de Jong
Provinciaal wordt nagedacht over snel internet via glasvezelkabels. In witte gebieden
(Goldbergweg en Borgweg) is dit momenteel te traag. De Hoofdweg vormt een grijs
gebied en daar wordt in principe voldoende MB geleverd. (minimaal 40 MB, ligt dit lager
dan kun je Ziggo bellen).
De commissie heeft het plan opgevat een flyer te ontwikkelen met overzichtelijke info
over alle ontwikkelingen op dit thema.
Feestcommissie DVS 40 jaar: woordvoerder Gea Wildeboer
De commissie heeft een afwisselend programma voor de inwoners in petto. Het feest
wordt gehouden op zaterdag 14 september 2019, de inloop is tussen 16.00 en 17.00 uur.
Er wordt gezorgd voor vertier, eten en muziek.
Rondje Scharmer: woordvoerder Christine Hillemans
Op 12 april, het eerste Rondje Scharmer, waren inwoners uit Scharmer gevraagd hun
expertise te tonen, thuis of in ’t Hof van Scharmer. Vijf organisaties uit Midden
Groningen waren ook uitgenodigd. Met 40 mensen genoten we daarna van een heerlijke
maaltijd. Op 29 juni is het tweede rondje Scharmer, we nodigen dan een of twee
sprekers uit afkomstig uit Scharmer en Jakob Bekkema zal weer voor de maaltijd zorgen.
Gezondheid: woordvoerder Brenda Aalders
Een openbare AED: In ’t Hof van Scharmer hangt binnen een AED. In Scharmer is dus
geen openbare AED, kosten tussen de € 1.700 en € 2.800. HartslagNu levert een basis
subsidie van € 1.000 als daarna een crowdfunding actie gestart wordt. Besluit wordt
genomen om ons aan te melden, de crowdfunding actie te starten en de tweede AED te
hangen verder op in het dorp. Vervolgens met Jakob Bekkema te overleggen of buiten
een houten kast mogelijkheden biedt om zijn AED buiten te hangen.
Gezond Bewegen: Mogelijkheden worden onderzocht om rond de plas betere wandelen fietsmogelijkheden te creëren en een fitnessfaciliteiten op het zandstrandje achter de
plas te creëren (autobanden). Albert Bakker is naar een bijeenkomst in Kolham geweest.
Infoborden: Mogelijkheden om iedereen te informeren over bv de Koningsvaren worden
onderzocht. Menno Gerkema is contactpersoon voor natuurontwikkelingen, Brenda
Aalders onderhoudt contact met hem.

-

Advies wordt gegeven om contact op te nemen met Prolander, mogelijk kan meegelift
worden op subsidiemogelijkheden die er al zijn.
Scharmer schoon: woordvoerder Brenda Aalders
Met 25 inwoners, waaronder een afgevaardigde vanuit de Borgmeren, is Scharmer weer
schoongemaakt. Voor elke wandelaar liggen op Herenlaan 2 (in het buitenhokje) de
grijpers met vuilniszakken klaar om ook individueel het vuil te verzamelen en Scharmer
schoon te houden.

9. Rondvraag
Er wordt een bestuurslid gemist, Hilde Bakker. Jan Ramm legt deze afwezigheid (wegens
privé omstandigheden) uit.
10. Sluiting is om 21.30 uur.
Jan Ramm bedankt alle aanwezigen, bedankt alle vrijwilligers voor hun werkzaamheden en
start de bingo.

