Verslag jaarvergadering 2018
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Voorzitter:
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20.00 uur
Erik Jansen
Pieter Smit
It Heechhout Berltsum

1. Opening
Welkom door Erik Jansen, voor de zesde keer, in het bijzonder voor ere lid Matthé van
hout.
Helaas foutieve aanvangstijd op Berlikum.com
Erik opent de vergadering met een PowerPoint presentatie om het jaar nog eens door
te lopen. Enkele punten die aan de orde komen in de presentatie:
• Inloop vergaderingen wordt goed bezocht
• MFC
• Penningmeesteroverleg
• Daling ledenaantal
• Buorren nieuwe stijl
• Overlast jeugd
• Arbeidsmigranten in nieuwbouwwijk
• Glasvezel
• Werkbezoek Denemarken
• Bauck!
• Fietspad Berltsum – Wier
Reacties uit de zaal op presentatie:
- Traject Bourren heeft te lang geduurd
- Bourren moet nog verder worden aangekleed à er worden nog vlinderstruiken in de
bakken geplant. Verder komen er nog bomen en paaltjes.
- Verwachting is dat er binnen 3 jaar glasvezel in Berltsum ligt
- Er is nog onduidelijkheid over de whatsappborden à de hoed en de rand wordt
uitgezocht en wordt met het dorp gedeeld
2. Ingekomen stukken en mededelingen

Afmeldingen:
CDA Waadhoeke
SAM Waadhoeke
Gertjan Hijstels

Aandachtspunt voor het plannen van de volgende jaarvergadering: niet
jaarvergadering SBB plannen gelijk met raadsvergadering.

SBB secretariaat: Gratemawei 21, 9041 EJ Berltsum of SBB@Berltsum.com

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 2017
Opmerkingen op het jaarverslag:
Rob, kascommissie; verzoek rectificatie zinsnede betreft ´oppotten´. Er is verschil van
interpretatie en/of mening en besloten is de zinsnede rectificeren.
SBB en SH gaan op korte termijn met elkaar in gesprek.
Hekken van de fietsenstalling bij school blijven dicht om overlast daar te voorkomen.
4. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018
Verslag besproken en geen op- en aanmerkingen.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid
Verslag besproken en geen op- en aanmerkingen. Er is decharge verleend. Anton
Spindelaar en Sijbe Knol stellen zich beschikbaar voor de volgende kascommissie.
6. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar Klaske Metzlar en Anneke Giesing.
Kandidaten voor het bestuur:
1. René van der Graaf
2. Klaas H. Nieuwhof
Aftredend en herkiesbaar Johan van der Graaf en Erik Jansen.
Johan en Erik hebben de maximale termijn als bestuurslid bereikt. Tijdens de
vergadering is vóór verlengen van de termijn gestemd.
René en Klaas treden toe tot het bestuur. Klaske en Anneke treden af.
7. Infobord
Voortgang wordt besproken. Staat hoog op de actielijst van SBB.
8. PAUZE
9. Werkgroepen
Jeugd
Presentatie van Berltsumer tourkes. Complimenten voor de tekening door Marco.
Kosten bedragen € 13.000,- en zijn dan ´hufterproof´. Funding is nog niet rond en er
moeten nog meer subsidies voor aangevraagd worden. Waar ze komen te staan gaat in
overleg met buurtbewoners en betrokken partijen.
MFC
Presentatie over MFC door Wytze Groen
Gemeente Waadhoeke neemt dossier over. Er zijn zes vragen aan de gemeente
Waadhoeke gesteld. Collega heeft akkoord gegeven en moet nog langs de raad.
Exploitatie wordt door Anton opnieuw in de boeken gezet.
PieterJan geeft aan dat het Heechhout zijn houdbaarheidsdatum bijna heeft bereikt.
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Grienteam
Presentatie over ´Grienteam´.
Overleg met gemeente Waadhoeke
Bosplantsoen Koekoeksleane
Aanplanten bomen Boomsmastritte
Wie wil Grienteam versterken?
Berlstum Actief
Werkgroep is opgeheven. Initiatieven uit Berltsum worden (ook) ontplooit zonder
werkgroep.
10. Presentatie Jerry van Amerongen tiny houses
Jerry van Amerongen geeft een presentatie over tiny houses. Wat is het en hoe ziet het
er uit? Zowel koop als huur. Sijbe Knol wil graag trekker/aanjager worden om tiny
houses in Berltsum te realiseren.
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11. Afscheid bestuursleden.
Klaske Metzlar en Anneke Giesing nemen afscheid.
12. Rondvraag/mededelingen
• Graag aandacht voor de vervuiling het voormalig veilingterrein. Wordt op de
actielijst bij SBB gezet.
• Is het ook een idee om het voormalig veiling terrein fruitbomen of biodiversiteit te
planten/realiseren? Terrein is van gemeente Waadhoeke.
• Berltsum krijgt als 12e stad een fontein.
• Alleen betalende verenigingen, gemeente en erelid krijgen een persoonlijke
uitnodiging voor de jaarvergadering.
• Facebook niet overschatten en ook op andere manieren naar het dorp blijven
communiceren à komt op actielijst SBB.
• Is er ook een mogelijkheid voor een collectieve verzekering voor
buurtverenigingen? Wordt door SBB nagevraagd.
• Is restant uit hout stook, een soort slak, ook een alternatief voor de schelpen in het
Hemmemapark? Wordt aangegeven dat dit een voordeliger alternatief is. Besluit
hierover is aan het bestuur van Hemmemapark
13. Sluiting
Erik sluit de vergadering en er is nog een mogelijkheid om aan de bar verder te
vergaderen.
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