Dorpsvereniging Scharmer

Inhoudelijk jaarverslag van de Dorpsvereniging Scharmer 2019-2020
Dorpsvisie
Dit jaar hebben de inwoners van Scharmer actief vorm gegeven aan de dorpsvisie. Verschillende
werkgroepen zijn gevormd en bemenst en vanuit deze werkgroepen zijn diverse activiteiten
georganiseerd. Veel inwoners zijn actief binnen het dorp, waarvan 25 inwoners in de verschillende
werkgroepen.
Communicatie
Intern: De website en facebook worden actueel gehouden met nieuwtjes uit het bestuur en/of inwoners
van Scharmer. Maandelijks verschijnt er een digitale nieuwsbrief. Een ieder kan hier een berichtje voor
aanleveren. Digibeten kunnen vragen of ze een papieren nieuwsbrief kunnen ontvangen. Verschillende
apps zijn opgestart. Er is een preventieapp, wandelapp, cultuurapp en handwerkapp. Op 28 september
hebben we met een aantal inwoners het Grunnens Laid gezongen bij de steiger. De organisatie van Tocht
om de Noord had dit gevraagd.
Extern: Burgemeester Hoogendoorn heeft een bezoek gebracht aan Scharmer.
We hebben regelmatig contact met de gebiedsregisseur over de verkeers- en omgevingsveiligheid, buslijn
5, het fietspad tussen de Borgmeren, de faunapassage, etc.. We hebben overleg gevoerd met de
Borgmeren over verschillende signalen. En we werken samen en voeren overleg met leden van
Dorpsvereniging Harkstede (over Allerzielen en Sinterklaas en met leden uit Dorpsvereniging Woudbloem
(over de Donderherdenking). Het bestuur heeft naar de regionale kranten regelmatig berichtjes gestuurd
die ook geplaatst zijn.
Samen: Steeds meer inwoners maken gebruik van het emailadres van de Dorpsvereniging. We kunnen, als
bestuur, zo sneller reageren op jullie signalen.
Activiteiten
Een bijzondere activiteit was het 40-jarig lustrum van DVS, dat uitbundig is gevierd. Tot aan maart hebben
verschillende activiteiten plaats gevonden. Na maart heeft een aantal activiteiten geen doorgang kunnen
vinden wegens de uitbraak van Corona.
Toneel: helaas hebben de spelers van de toneel hun voorstellingen moeten annuleren wegens de brand in
“t Hof van Scharmer”.
Klaverjassen: helaas zijn tijdens de competitie een aantal avonden afgelast wegens het Coronavirus. Wel
is er een eindstand opgemaakt en gecommuniceerd in de nieuwsbrief.
Bestuur
Het bestuur vergadert eens per zes weken. Tijdens dit bestuursjaar zijn we acht keer bij elkaar geweest,
daarna zijn de bestuursvergaderingen geannuleerd wegens de Corona-uitbraak. Een aantal documenten
is geactualiseerd, zoals het aftreedrooster. In het kader van de AVG is het privacy- en fotobeleid
aangescherpt. Er is een concept huishoudelijk reglement opgesteld, dat ter goedkeuring op de
ledenvergadering is aangeboden.

Activiteiten bestuur:
- We hebben afscheid genomen van de groentewinkel de familie de Wit en waren aanwezig bij de
officiële opening van “Coachpraktijk de Mozaïektuin” van Susan Hooiveld.
- Vadertje Tijd (met oliebollen) en de Paashaas (met paaseitjes) hebben ons dorp bezocht.
- De vrijwilligers van Buurtbus lijn 516 zijn welkom geheten.
Ledenadministratie
Op 1 mei 2019 telde de Dorpsvereniging Scharmer 102 leden: 90 gezinnen, 11 alleenstaanden en 1 erelid.
Dankwoordje
Het bestuur bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het vorm geven van het Noaberschap
en de Dorpsvisie.
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