VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE BUURTSCHAP NIETAPTERHEIJL GEHOUDEN OP DONDERDAGAVOND 21 MAART 2019 IN CAFÉ DE WAAG TE
NIETAP

De vergadering wordt om 20.00 uur door voorzitter Koos Strijker geopend. Er zijn 38 personen
aanwezig. Een speciaal welkom is er voor de ereleden Henk Blaauw en Geerhardt Dijkhuis.
Op verzoek van Jan Smit wordt deze vergadering gefilmd. Hiertegen bestaat geen bezwaar.
Met kennisgeving afwezig zijn Jopie Tellinga en Anneke Meijering.
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
Het verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 14 maart 2018 wordt door Wijke Winter
voorgelezen. Dit verslag wordt met applaus goedgekeurd.
Wijke leest het verslag over het jaar 2018-2019 voor. Ook dit verslag wordt met applaus goedgekeurd.
Penningmeester Jan Smit geeft een toelichting bij het financieel verslag over het jaar 2018. De kermis
heeft minder opgebracht omdat een belangrijke attractie – de carrousel van Dormeijer – dit jaar
ontbrak.
Het algehele tekort viel met € 3.815,66 lager uit dan de eerder begrootte € 4.130,-. Dit jaar werden
extra uitgaven gedaan in verband met het dorpsfeest.
Namens de kascommissie – bestaande uit Age Rozema en Anja de Vries – deelt Age Rozema mee dat
de financiële administratie van Jan Smit in orde is bevonden. Hij stelt voor het bestuur décharge te
verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Met applaus gaat de vergadering hiermee akkoord.
Age treedt af als commissielid. Hij wordt door Koos Strijker bedankt voor zijn tweejarig lidmaatschap van de commissie. Als opvolger wordt Max Winter benoemd.
Jan Smit geeft een toelichting bij de begroting voor het jaar 2019. De post donaties bij de inkomsten is
naar beneden bijgesteld. Dit heeft te maken met het veranderde beleid van de Rabobank bij het geven
van donaties aan maatschappelijke organisaties. Omdat dit beleid nog niet duidelijk is, is de post voor
de zekerheid verlaagd. Desondanks wordt toch nog een positief saldo van € 320,- verwacht.
Na deze toelichting die Jan als penningmeester voor de laatste keer geeft, wordt hij door de
vergadering onthaald op applaus.
Op voorstel van het bestuur wordt zowel de contributie als de donateursbijdrage voor het jaar 2020
gehandhaafd op € 10,-.
Het jaarprogramma wordt door Koos Strijker besproken. Omdat dit jaar de rommelmarkt van De Flint
plaatsvindt op zaterdag 13 april, in het weekend van Palmpasen, wordt de palmpasenoptocht
verschoven naar zondag 14 april. Nieuwe onderdelen zijn een crazy bingo en een kinderbootcamp.
Door de grote belangstelling is voor de busreis op 24 april een grotere bus besteld. Er is nu nog plek
voor vier personen. De heer Van Dellen geeft Wijke Winter complimenten voor de wijze waarop zij
deze busreis organiseert.
Het bestuur heeft het voornemen in Nietap één of twee AED’s (Automatische Externe Defibrilators) te
plaatsen. Lenie Vastenburg biedt aan het bestuur hierbij van advies te dienen. Voor de eerstvolgende
bestuursvergadering zal zij worden uitgenodigd. Voor de aanschaf van een AED is subsidie van de
gemeente en/of de Hartstichting mogelijk. Een deel moet door de bevolking worden opgebracht door
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middel van een inzameling. Jan Hemminga doet het voorstel om in plaats van een inzameling, de
Buurtschap een deel te laten financieren.
Jan Smit en Esmeralda Bolt treden beiden af als bestuurslid, en zijn niet herkiesbaar.
Als opvolger van Jan stelt het bestuur Andre Veenhuizen voor. Omdat het de bedoeling is dat Andre
direct de verantwoordelijke functie van penningmeester krijgt, is hij reeds in oktober middels het
Buurtschapnieuws voorgedragen als nieuw bestuurslid. Tegen dit voornemen zijn toen geen bezwaren
ingediend of tegenkandidaten voorgesteld. Op deze vergadering wordt hij nu met applaus benoemd als
nieuw bestuurslid.
Vanwege drukke werkzaamheden en het voornemen een eigen zaak te beginnen in de bloemsierkunst,
treedt Esmeralda na twee jaren af als bestuurslid. Koos bedankt haar voor haar inzet. Zie bijlage 1 bij
dit verslag. Als geschenk ontvangt zij een bos bloemen en een lunchbon.
Voor de opvolging van Esmeralda hebben zich twee kandidaten aangemeld: Sander Lutjes en Hilda
Laan. Door middel van een korte speech presenteren beiden zich aan de vergadering.
Daarna vindt een schriftelijke verkiezing plaats. Er worden 38 stemmen uitgebracht, waarvan 20 voor
Sander Lutjes en 18 voor Hilda Laan. Sander wordt daarmee het nieuwe bestuurslid.
Negenentwintig jaren is Jan Smit bestuurslid geweest. Hij heeft in die tijd een indrukwekkende staat
van dienst opgebouwd. Dit wordt door Koos in een toespraak uitgebreid gememoreerd. Zie bijlage 2.
Voor zijn inzet wordt hij door de vergadering, op voorstel van het bestuur, benoemd als erelid.
Als geschenk ontvangt hij een fles cognac met twee glazen waarin het logo van de Buurtschap is
gegrafeerd.
Hierna verschijnt loco-burgemeester Henk Kosters in de zaal, gevolgd door familieleden van Jan en
enkele persfotografen. Kosters houdt een toespraak waarin hij uitgebreid ingaat op het vele
vrijwilligerswerk dat Jan voor de gemeenschap heeft gedaan, niet alleen als bestuurslid van de
Buurtschap, maar ook voor de Bouwgroep Nietap-Terheijl, obs De Flint en het voormalige shantykoor
De Zulthesingers. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Nadat het tumult en de emoties zijn bedaard, is er de rondvraag. De vergadering heeft echter verder
geen vragen of zaken die aan de orde gesteld moeten worden.
De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten. De aangekondigde rondjes bingo worden niet gespeeld.

De voorzitter,

De secretaris,
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BIJLAGE 1

Esmeralda,
Op de algemene ledenvergadering van 16 maart 2017 werd je benoemd als bestuurslid
van de Buurtschap. Na twee jaren wens je tussentijds af te treden, vanwege je drukke
werk in het ziekenhuis en het opzetten van een zaak in de bloemsierkunst. Deze wens
respecteren wij.
We hebben je leren kennen als een serieus bestuurslid die niet snel op de voorgrond
treedt. Het spoor dat jij bij de Buurtschap nalaat is de WhatsAppgroep Buurtpreventie.
Als lid van een generatie die vergroeit is met de iPhone - waar Esmeralda is, is ook een
telefoon - heb je er aan meegewerkt dat deze WhatsAppgroep werd opgericht in
Nietap.
Nu onze wegen al weer gaan scheiden wensen we jou, Mark, Stijn en Fenne voor de
toekomst het beste en hopen dat jouw Studio Blomma een succes mag worden.
Als dank schenken we je dit bloemstuk, waarvan wij hopen dat jij het met je
kennersoog kunt waarderen. Daarnaast geven we je een lunchbon te besteden bij
eetcafé “Vandaag”. Dan kun je daar nog even napraten over je tijd bij de Buurtschap.

----------------------------------------------
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BIJLAGE 2

SMEXIT

Beste Jan,
De Europese Unie heeft met het Verenigd Koninkrijk een Brexit; de Buurtschap heeft
met jou nu een Smexit.
Na negenentwintig jaren neem je afscheid van het bestuur van de Buurtschap.
Op 22 maart 1990 werd jij benoemd tot lid van het bestuur. Beatrix was toen nog maar
tien jaren koningin van Nederland en we werden geregeerd door het kabinet LubbersKok.
Na zo’n lange tijd zal voor de Buurtschap jouw afwezigheid even wennen zijn. Moeten
wij net als bij de Brexit vrezen voor chaos en tumult? Gezien jouw staat van dienst zou
je dat haast wel gaan denken.
Een klein overzicht van wat je zoal hebt gedaan:
• Vanaf je benoeming was je tot 10 maart 1996 vice-penningmeester, en daarna tot
vandaag penningmeester. Naast het beheer van de financiën, verzorgde je de
ledenadministratie.
• Je zorgde voor de opmaak van het Buurtschapnieuws en het kopiëren, en bracht de
folders naar de andere bestuursleden voor de verdere verspreiding in hun wijk.
• Met Pinksteren had je het druk met het regelen van zaken voor de kermis in Nietap.
• Je verleende hand- en spandiensten bij tal van evenementen van de Buurtschap,
zoals het verzorgen van het geluid.
• Voor de Buurtschap heb je talloze vergaderingen en bijeenkomsten bezocht,
bijvoorbeeld die van de BOKD.
• Je was betrokken bij de samenstelling van de twee boeken: “De rijke historie van
Nietap en Terheijl” en “Terheijl een parel in de kop van Drenthe”.
• Je hielp altijd mee bij het opzetten van de kerstboom bij café De Waag en was
aanwezig bij het onderhoud aan het speelveld.
• En niet in de laatste plaats: je hebt het archief van de Buurtschap opgezet en het
toegankelijk gemaakt door het te digitaliseren. Buiten ons zicht moet je hieraan
zeeën van tijd in hebben gestoken.
• Naast de Buurtschap zette je je in voor de Bouwgroep Nietap-Terheijl, basisschool
De Flint en het voormalige shantykoor “De Zulthesingers”.
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Goedgemutst, enthousiast, flexibel en plichtsgetrouw vervulde je je taken. Als we
bezorgd eens vroegen of het misschien niet wat veel werd, werd dat mompelend
afgewimpeld.
Nuchter ben je en alles behalve zweverig. Down to earth. Je moet het wel heel bont
maken om jou kwaad te krijgen. Wat jou innerlijk beweegt is moeilijk te peilen.
Emoties toon je weinig. Behalve als het gaat over jouw kinderen Ard en Joke,
schoonzoon Robert en kleinkind Stan. Trots als een pauw kan je over hen vertellen.
Voor hen krijg je nu meer tijd. Net als voor je rozentuin, de schilderkunst en
fietsvakanties. Het is je van harte gegund.
Je hebt laten weten zo nu en dan nog wel iets voor de Buurtschap te willen blijven
doen. Met de gevreesde chaos en het tumult zal het dus wel meevallen. Naast de Smexit
hebben we gelukkig onze eigen backstop.
Als waardering voor alles wat je voor de Buurtschap hebt gedaan, bieden we je deze
fles met inhoud aan en twee glazen om het goed te kunnen proeven. Dat kun je dan
doen als erelid van de Buurtschap. Het bestuur stelt de vergadering namelijk voor om
jou te benoemen als erelid.

-----------------------------------------------
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