Dorpsvereniging Scharmer

Algemeen jaarverslag van de Dorpsvereniging Scharmer 2020- 2021
Het verenigingsjaar verloopt, volgens de statuten, van 1 mei tot en met 30 april.
Communicatie
Intern:
Het email- en het website adres zijn vernieuwd. De website en facebook worden actueel gehouden met
nieuwtjes uit het bestuur en/of inwoners van Scharmer en/of externe berichten. Eens per zes weken
verschijnt er een digitale nieuwsbrief. Een vaste rubriek is “een lint door het dorp”, elke keer wordt een
huis met inwoners beschreven. Een ieder kan hier een berichtje voor aanleveren. Digibeten kunnen
vragen of ze een papieren nieuwsbrief kunnen ontvangen.
Er zijn verschillende apps actief in het dorp, de meeste apps waren afgelopen jaar slapende (wandelapp,
cultuurapp en handwerkapp). Een uitzondering hierop vormde de preventieapp. Aanmelden voor een
app kan via info@dorpsverenigingscharmer.nl.
Extern:
We hebben regelmatig contact met de gebiedsregisseur en externen over de verkeers- en
omgevingsveiligheid, het dubbel parkeren aan de Hoofdweg, het fietspad tussen de Borgmeren, de
faunapassage, etc.. We hebben overleg gevoerd met de Borgmeren over verschillende signalen.
We werken samen en voeren overleg met leden van Dorpsbelangen Harkstede (Allerzielen en
Sinterklaas) en met leden uit Dorpsvereniging Woudbloem (Dodenherdenking). Daarnaast is het overleg
“Samen Sterk” opgericht, een overleg met de dorpsverenigingen in Harkstede, Woudbloem, Lageland en
Kolham.
Het bestuur stuurt regelmatig berichtjes naar de regionale kranten, die ook geplaatst zijn.
Samen:
Steeds meer inwoners maken gebruik van het emailadres van de Dorpsvereniging
info@dorpsverenigingscharmer.nl. We kunnen, als bestuur, zo sneller reageren op jullie signalen.
Skaeve Huse.
Deze ontwikkeling heeft de gemoederen in ons dorp bezig gehouden. Een haalbaarheidsonderzoek
heeft plaats gevonden voor deze alternatieve woonvorm aan de Hoofdweg 143a in Groningen. Iedereen
in Scharmer kon persoonlijk de toegestuurde enquête invullen. Het bestuur van de Dorpsvereniging
heeft gemerkt dat er verschillende meningen /ideeën leven over dit onderwerp in ons dorp. Als
Dorpsvereniging nemen wij geen standpunt in over deze woonvorm en hebben wij ook niet meegedaan
aan het groepsinterview.
Activiteiten
Het was een bijzonder jaar, met vele periodes van verschillende lock downs. Een aantal mensen heeft
een zware tijd doorgemaakt, is zelf besmet geraakt met het virus en/of heeft dierbaren verloren.
Het bestuur heeft geprobeerd met een fotopuzzeltocht en fietspuzzeltocht de leden in beweging te
krijgen. De puzzeltocht tijdens de kerstperiode was een groot succes, wandelende en puzzelende
inwoners, tijdens de stralende dagen rond Kerst. De winnaars werden: Anneke en Ubbo van Sijtsema. Ze
werden verblijd met de Scharmer vlag en eeuwige roem. De fietspuzzeltocht tijdens Pasen heeft minder
deelnemers getrokken, mede ook dankzij de slechte weersomstandigheden. Toch is een aantal diehards

op de fiets gestapt. In de prijzen vielen de familie Klinkhamer, de familie Tromp (Hoofdweg 53) en de
familie Luiken. Zij hebben een attentie ontvangen.
De overige activiteiten, zoals jaarvergadering, toneel, BBQ, klaverjassen, Nijjoarsklokje, paaseieren
zoeken, neutenschaiten heeft het bestuur afgelast. Erg jammer.
Bestuur
Het bestuur vergadert eens per zes weken. Tijdens dit bestuursjaar zijn we acht keer digitaal bij elkaar
geweest.
Activiteiten bestuur:
- We hebben op een ludieke wijze afscheid genomen van Jan Ramm, onze vorige voorzitter.
- Er is een nieuwe taakverdeling binnen het bestuur gerealiseerd, aftreedrooster is geactualiseerd.
- Aandacht voor lief en leed bij onze leden/inwoners van Scharmer.
- Een concept huishoudelijk reglement is opgesteld.
- De dorpsvisie geactualiseerd en aangevuld met een regiovisie.
- Er is aandacht geschonken aan de brand in partycentrum 't Hof van Scharmer.
- Op 11 september waren we aanwezig bij de opening van Cafetaria Bobo in ons dorp.
- Aandacht is gevraagd voor de slogan: “koop lokaal”.
- Een aantal keren heeft het bestuur de leden getrakteerd op een attentie (muntplantje,
paaseitjes, chocoladeletter).
- Op Allerzielen (maandag 2 november) hebben we stilgestaan bij de overledenen op de
begraafplaats in Scharmer. Het kerkhof was deze avond sfeervol verlicht.
- Zaterdag 21 november kwam de Sint aan in de monumentale kerk in Harkstede, ook de kinderen
uit Scharmer waren digitaal van harte welkom. Met dank aan de dorpsvereniging Harkstede.
Werkgroepen
Een aantal werkgroepen heeft toch nog activiteiten kunnen ontplooien.
- Sinds 1 juli hangt er een AED bij de ingang van de receptie van Park De Borgmeren (werkgroep
gezondheid).
- De 30 nestkastjes langs de Hoofdweg zijn in oktober schoongemaakt, nagekeken en klaar
gemaakt voor het nieuwe broedseizoen (werkgroep nestkastjes)
Het bestuur hoopt dat ook de leden van de verschillende werkgroepen weer activiteiten kunnen gaan
organiseren. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@dorpsverenigingscharmer.nl voor de
werkgroepen Gezondheid, Noaberschap, Rondje Scharmer, Energie en Leefbaarheid, Scharmer schoon,
Nestkastjes.
Ledenadministratie
Op 1 mei 2020 telde de Dorpsvereniging Scharmer 105 leden: 92 gezinnen, 11 alleenstaanden en 1
erelid.
Dankwoordje
Het bestuur bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het leefbaarheid van ons dorp in deze
rare tijd.

