
Notulen Algemene Leden vergadering vrijdag 17 september 2021 in de Velemansdroom.

1. Opening.
Tineke opent om 20.00 uur de vergadering, vanwege Covid is deze op afstand in de sporthal.

2. Mededeling.
Marcel, secretaris van onze vereniging heeft zich afgemeld en wordt vervangen door Aries.

3. Notulen.
De notulen van de vergadering van 25 september 2020  worden voorgelezen door Aries.
En deze worden goed gekeurd.

4. Verslagen van de commissies:
 Kaartclub, er zijn geen activiteiten geweest.
 Botenclub, hebben 11 leden. Bestuur: voorz. Siert, secr.penm. Johan Oosten, Harrie 

de Wilde bestuur/beheerder. Willen de kade aanpakken. Er komt onderhoud aan en 
willen in overleg met het waterschap.

 Speeltuin – Ons Speultoentje. Siert is op zoek naar een opvolger. Frits Brontsema 
doet op dit moment het bijhouden en onderhoud. Gelukkig is dit behouden gebleven
voor het dorp.

 De Keet, willen graag weer open in combi met het zaterdagavond café. De 
verzekering van dit object is tot op dit moment nog niet gelukt. 

 AED cie., Harm Oolders heeft besloten om te stoppen, vanwege verhuizing. De 
herhalingslessen zullen in het najaar op een andere digitale wijze worden gehouden. 
Wie wil Trijntje en Tineke ondersteunen? 

 Dorpsrandpark, De samenwerking met de gemeente loopt goed. Er wordt gedacht 
aan een iets andere indeling. Ook zal het ooievaarsnest worden verplaatst. Voor in 
het voorjaar wil men graag een schuilhut plaatsen voor de jonge dieren. De 
verlichting van de ijsbaan en de p-plaats moet aangepast worden. Klaas vraagt of er 
iets bekend is over het verkleinen van het sportveld.

 Kinder activiteiten cie., geen activiteiten gehad, wel met kerst een attentie 
rondgebracht bij de ouderen. 

 PITS 2.0  Tjuchem/Steendam. Het seizoen 2020-2021 Er word nu ingezameld in 
samenwerking met Virol. Per keer moeten er voor de dinsdagavond 2 vrijwilligers 
worden geleverd. De coördinatie is in handen van Aries.  Van deze opbrengst hebben
we vorig jaar de ijspegelverlichting betaald voor de beide bruggen.

 Kinderspeeldagen, Krieltjesdorp. Grietha en Janine zijn op zoek naar vervanging. Zien
graag dat er ouders met kinderen in die leeftijd het overnemen.

 TDV, Tjuchster Dörps Vermoak, helaas geen activiteit.
 Windpark Geefsweer. Siert geeft aan dat er binnenkort word overgegaan tot 

uitkering van gelden uit het gebiedsfonds. Dan kan hij dit project eindelijk eens 
afsluiten.

5. Overzicht van de activiteiten vanuit het bestuur.
 Er is een lichtjes route geweest.



 Met Pasen zijn er chocolade eieren rondgebracht in het dorp.
 25 september Burendag 
  26 september Garage sale
  We volgen de ontwikkelingen met wat er mogelijk is binnen de covid regels.
  De Velemansdroom is aangepast op gebied van ventilatie en verwarming.
  De horecaprijzen zijn aangepast, dit was een aantal jaren niet gebeurt.
  Er is een overleg geweest via ZOOM met Groninger dorpen.
  Via de website communiceren we de ontwikkelingen die er in het dorp zijn.
  We willen alle sponsoren bedanken voor hun bijdrage!

Pauze.

6. Financieel verslag van de vereniging;
 Er volgt een toelichting door Fokkolina. 
 De kas cie. bestaande uit Nico Vieveen, Gerda Illing en Anouk Kugel verlenen 

decharge. Nico bedankt voor de inzet en Grietha Stokebrook wordt aan de kas cie. 
toegevoegd.

7. Jaaroverzicht Stichting Dorpshuizen Tjuchem;
 Door covid bijna tot geen horeca inkomsten. Klaas heeft uit allerlei fondsen en potjes

geld gegenereerd.
De tennisbanen zijn door de eigen leden onderhouden en dit is erg goed verlopen. Er
zijn reserveringen gemaakt voor de PP van euro 4500 en Velemansdroom van euro 
5500.

8. Bestuursverkiezing;
Klaas en Fokkolina zijn aftredend en herkiesbaar. En worden bij deze herkozen.

9. Rondvraag;
 Grietha. Is er binnenkort ook weer zaterdagavond café. Dit loopt via de Horeca.
 Gerda. Wil graag in de herfst een bladerenverzamelpunt. Siert geeft aan dat dit al 

eerder is aangevraagd en afgewezen. Heeft te maken met openbaar groen.
Verder is er veel essentak sterfte in het Koopmanslaanbos. Wij zullen als bestuur in 
een brief aandacht vragen voor de situatie.

 Menno. Wat houd de Whatsapp groep buurtpreventie in.
 Menno. Op de website staat een verwijzing naar geestelijke ondersteuning. Waarom 

staat dat op onze site? Hij heeft hier persoonlijk bezwaar tegen. Als bestuur gaan wij 
dit nader onderzoeken.

 Menno. Wat houdt het TOP overleg in en waaronder valt deze. Het gaat hier om de 
gebiedsvisie Tjuchem-Steendam.

10.  Sluiting.  

Aanwezig 12 bezoekers en 6 bestuursleden.


