Jaarvergadering Vereniging voor Volksvermaken
dd 6 februari 2018
Aanwezig: Frans Romkes, Siep Bruining, Richard Regeling, Jaap Ritskes, Rob Holleman, Janke Smit,
Ineke Walda, Rixt Santema, Fokje vd Let, Sandra Oosterhoff, Geert Mud, Erwin vd Let, Richard
Cuperus (school) Cor Opmeer, Claudia Bruining, Riekje Drijver, Appie Bruining, Ingrid van Zanten, José
Well, Romke Bruining, Denise de Jong, Margreet Smit, Rita Ritskes, Hindrik Kooistra, Mark Kooistra
1. Opening door voorzitter Margreet Smit.
2. Afmeldingen van Pouwel, Nynke, Arjan
Aanvraag evenementenvergunning, gebruikersvergunning en tijdelijk alcohol schenken.
Overeenkomst tent en muziek . Aangifte diefstal van de kabels. Brief lid gestuurd met
waarschuwing.
3. Notulen vorige vergadering; geen aanmerkingen
4. Terugblik dorpsfeest 2017 . Aantal vervelende incidenten geweest, ook gelukkig positieve
berichten. Voor ons als bestuur was t even slikken en nadenken of we zo door wilden,
gelukkig zijn we allemaal weer positief gestemd en hebben er weer nieuw commissielid erbij,
Ingrid van Zanten .
5. Financieel verslag penningmeester: verlies van 890 euro. Fokje en Sandra geven aan dat de
aanhanger en verwarmer niet begroot zijn, nee, dit was niet begroot in 2017.
6. Begroting 2018. Rixt vraagt of rente niet begroot is, nee, is 0,01 en afgerond is dit niet aan te
tonen.
7. Verslag kascommissie, Rob Holleman en Richard Regeling. Boeken zijn gecontroleerd en alles
is goed bevonden, penningmeester wordt decharge verleend. Rob gaat eruit, Richard blijft
nog een jaar. Cor Opmeer meldt zich aan. Harmen blijft reserve.
8. Bestuursverkiezing: Rita, Mark, Margreet en Ineke zijn verkiesbaar, geen tegen kandidaten
gekomen. Vraag van Fokje hoeveel mensen er in het bestuur moeten zitten, statuten zeggen
vijf, KvK zegt drie. Margreet geeft de aftredende leden bonnen.
9. Dorpsfeest 2018: we zijn druk bezig met programma voor 1,2,3 juni. School wil graag
drumforfun doen, we proberen dit wat meer aan te sluiten aan t matinee, daarna soort
Open Podium, ’s avonds 21 tot 00.30 uur een DJ. Zaterdag koffie, bulle molentocht voor
junioren en senioren. Na lunch aantal workshops voor de jeugd, de sterke man Jitse Kramer
met demo en wedstrijd. ’s Avonds band Straight on Stage.
Zondag kaatsen volwassen en jeugd, variospelletjes, muziek door Alex van Kammen
10. Rondvraag
Cor Opmeer: geluid zondag te luid, vindt dat zondag meer een “contact dag” is voor
dorpsbewoners. Nemen we mee. Verder complimenten voor VVV.
Appie Bruining: veel incidenten, jammer, zijn helaas elementen die de sfeer verpesten.
Mensen zijn aangesproken, daarnaast is er extra beveiliging op zondag. Tevens beveiliging
van andere bedrijf.
Richard Cuperus (school): risico inventarisatie gemaakt. Punten van rond dorpsfeest die
opvielen: bij opkomst veld draaiende draaimolen, water in de buurt. Vraag van Margreet wat
kunnen we hier aan doen? School en VVV moeten in overleg over de verwachtingen en
maatregelen kunnen worden. Claudia: ouders moeten zelf ook meer opletten. Het is een
schoolfeest, dus helaas weinig ouders aanwezig. Richard (school) geeft aan dat school en

ouders zich te weinig bewust zijn van de gevaren in om het terrein. Doel is duidelijk
afspraken te maken wie verantwoordelijk is.
Sandra: aangetekende brief wist zij niets van, Margreet geeft aan dit inderdaad het geval is.
De sfeer was dus danig dat dit niet bespreekbaar was en door 4 personen de beslissing
uiteindelijk genomen is en mag zij ons kwalijk nemen.
Fokje geeft aan dat bar eerder dicht moet. Frans Romkes is een van de vrijwilligers die achter
de bar stond, beveiliging blijft echt tot einde. Margreet geeft aan dat barpersoneel niet
verantwoordelijk is voor beveiliging maar dat zij Margreet moeten aanspreken en die kan
dan de beveiliging inschakelen.
Rixt: maak aftreedschema, omdat nu ineens alle bestuursleden aftreden en over 3 jaar dus
weer.
Margreet doet oproep voor hulp en vrijwilligers voor komend feest.
Afsluiting 20.50

