Notulen van de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen op
vrijdag 22 mei 2015 in dorpshuis “Diekstaal” te Westernieland.
Opening
De voorzi-er verwelkomt de 18 aanwezige leden en meldt dat Sjoerd van de
Weide met kennisgeving afwezig is.
Jaarverslag secretaris periode 15 mei 2014- 23 mei 2015
Er worden geen vragen gesteld. Het jaarverslag wordt vastgesteld.
Jaarverslag penningmeester 2014
Het ﬁnancieel overzicht 2014, de balans per 31-12-2013, de begroKng 2015, het
ﬁnancieel overzicht van de Speeltuin en van de Haven zijn voor het begin van
de vergadering uitgereikt. De penningmeester geeM een toelichKng bij de
gepresenteerde cijfers.
Het jaarverslag, balans en begroKng worden vastgesteld
Kascommissie
De kascommissie bestaande uit de dames A. Heitman en S.Huisman heeM de
boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Zij verzoeken de vergadering het
bestuur décharge te verlenen. Dit gebeurt per acclamaKe.
Mevrouw S. Huisman en M.v.d.Lek zijn benoemd in de kascommissie.
Addingapark
Er worden door de gemeente nieuwe struiken aangepoot in het gedeelte aan
de Addingalaan. Hier stonden eerder ook struiken maar die werden
overwoekerd door onkruid.
De gemeente gaat ervan uit dat het dorp zelf door middel van schoﬀelen het
park onkruidvrij zal houden. Er zal geprobeerd worden om een schoﬀelploeg op
te ze-en.
Verder wordt van het gedeelte direct aan de weg de zoden gebroken, waarna
zwarte grond opgebracht wordt en gras ingezaaid zal worden.
Ook de bloemenweide wordt opnieuw ingezaaid en zal groter worden dan
voorheen. Om te voorkomen dat er in de bloemenweide overwoekerende
planten komen mag de bevolking zijn bloemenzaad strooien achter de
wilgenbomen en in de slootwal en dus niet meer in de bloemenweide zelf.
Meerdere speeltuintoestellen hebben dit voorjaar/zomer een verWeurt nodig.
Aan de aanwezigen wordt gevraagd of zij hier ook een bijdrage aan zouden
willen leveren. Er zal nog een mail verzonden worden wanneer dit zal gebeuren.
Ouders van jonge kinderen zullen in het bijzonder benaderd worden omdat zij
degenen zijn die de speeltuin gebruiken.

Verkeersveiligheid
Ieder jaar wordt met de dorpsschouw doorgegeven dat de pu-en in de
D.Wierengastraat hoger liggen dan het wegoppervlak. Door een gebrek aan
geld komt het er steeds niet van om hier iets aan te doen terwijl de schade wel
steeds groter wordt.
VerlichKng kerk
De verlichKng bij de kerk heeM het afgelopen winterseizoen langer gebrand dan
andere jaren. Het bestuur heeM hiertoe besloten om de kerk goed zichtbaar te
houden in deze donkere maanden. De kosten zijn berekend en blijven binnen
het budget wat daarvoor beschikbaar is.
Bestuursverkiezing
De voorzi-er deelt mee dat vorig jaar Kjdens de jaarvergadering geen melding
is gemaakt van het feit dat de heren G.J.W.Edens en S.van der Weide 3 jaar
bestuurslid waren. Zij hadden toen oﬃcieel herkozen moeten worden.
Bij deze wordt de vergadering hier toestemming voor gevraagd, deze wordt
verleend.
Dit jaar is aMredend en herkiesbaar: Agnes Spaans.
Er zijn geen tegenkandididaten voorgesteld, daarmee is Agnes herkozen.
Vaststellen contribuKe
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om de
contribuKe van € 5,00 per gezin/adres te handhaven.
AfsluiKng
De voorzi-er sluit de vergadering, waarna de aanwezigen worden uitgenodigd
voor een hapje en een drankje.

