Jaarvergadering Us Doarpshûs 21 mei 2019 om 20:00 uur
1. Opening:
Oene opent de vergadering. Vanavond wederom een gezamenlijke vergadering met het
Plaatselijk Belang.
Er zijn 32 aanwezigen
2. Ingekomen stukken en mededelingen:
* afmeldingen: Bartje van der Heide. We willen Bartje heel erg bedanken voor haar
jarenlange inzet voor het beheer, de schoonmaak van muntjes en sorteren ervan.
*Dorpshuizenbeleidsplan: We zijn afgelopen jaar regelmatig, als besturen van verschillende
dorpshuizen bijelkaar geweest. Het besluit van de gemeente is eerst uitgesteld, het besluit
houdt in, dat de gemeente een federatie wil, zodat de dorpshuizen zelfstandig functioneren.
Maar dat wil niet een van de dorpshuisbesturen van de gemeente.
We wachten nu af wat de gemeente wil.
* BruinsLot: per 1 april is de fysio praktijk naar de middenzaal verhuisd. Bruinslot heeft een
eigen sleutel, er zitten andere sloten op, zodat de bezoekers niet het dorpshuis doorlopen.
* De coördinatoren van de horeca, schoonmaak willen volgend jaar hun taken weer op zich
nemen. Heel veel dank hiervoor
* Twee maandelijks overleg met de aangesloten verenigingen gaan we naar 2 x per jaar
brengen. De opkomst is erg weinig, dat alleen maar een goed teken is. Mocht er tussentijds
wat zijn, kunnen ze het dorpshuisbestuur altijd bereiken.
3. Notulen 22 mei 2018:
goedgekeurd·
4. Jaarverslag 2018:
geen op- en aanmerkingen
5. Financieel verslag 2018 en begroting 2019:
·Financieel verslag 2018: ·Resultaat is negatief, ondanks een goed draaiend dorpsfeest. Dit is
te verklaren, doordat we nogal wat hebben opgeknapt. De ‘voetbalkleedkamers, nieuw
leidingwerk, vloer. En de middenzaal, verven, vloer en ook de ‘oude’ingang opnieuw geverfd.

Een tekort van € 1212, is op zich heel weinig.
Verder draaien we heel goed, vele vergaderingen, cursussen en natuurlijk de inkomsten uit
de kantine niet te vergeten. We zijn een van de weinige dorpshuizen met betaald beheer, die
zo goed draait.
Begroting 2019: ·Zoals het er nu uit ziet een tekort van € 750. Dat zou heel mooi zijn, als we
daar op uit komen.
Maar we hebben ook nog een paar wensen, die tijdens de verbouwing eerst geschrapt zijn.
Zoals een luifel bij de voordeur.
6. Verslag en financieel verslag Pikehokje XL:
Geen op - en aanmerkingen
Het is heel mooi, dat er voor de jeugd zoiets wordt georganiseerd!
7. Bestuursverkiezingen:
Monique is aftredend en herkiesbaar. Monique wil nog een zitting in het bestuur.
8. Rondvraag:
Jos vd Veld: Dorpshuis kan € 5000 van het Teyens foundation krijgen voor zonnepanelen, de
Rabobank doet er dan misschien ook nog wel hetzelfde bedrag erbij. Het moet dan wel dit
jaar gerealiseerd worden.
Oene: we gaan er mee aan de slag, misschien in de vorm van een commissie.
Wim Buding: Is het ook beter om een bepaald bedrag reserve te houden voor onverwachte
zaken?
Oene: we willen € 5000 op de spaarrekening blijven houden.
9. Sluiting:
Nu een korte pauze en dan neemt Plaatselijk Belang het over

