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Verslag jaarvergadering Dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg, Busselte
Datum: 23 april 2015
Aanwezig van het bestuur: Luuk Boerema, Jan Mulder, Piet Jetten, Hennie Schans, Gerrie Vink,
Ronald van Woensel.
Aantal aanwezige leden buiten het bestuur: 11
1. Opening door de voorzitter
Luuk opent de vergadering en blikt kort terug op het afgelopen jaar. We zijn als dorpsgemeenschap
afhankelijk van vrijwilligers. Dat het steeds lastiger is om vrijwilligers te krijgen is ook merkbaar in
het bestuur. De vacature die er in het bestuur is is het afgelopen jaar vacant gebleven.
2. Verslag jaarvergadering dd 17-04-2014
Akkoord zonder wijzigingen.
3. Jaarverslag 2014
Akkoord zonder wijzigingen. Luuk spreekt zijn dank uit voor allen die zich belangeloos hebben
ingezet voor onze dorpen.
4. Samenstelling bestuur
Jan Mulder treedt af en is niet herkiesbaar. Jan wordt heel erg bedankt voor zijn inzet voor de vele
jaren die hij in het bestuur heeft gezeten.
Het bestuur draagt Berry Buitelaar voor als bestuurslid. De ledenvergadering is akkoord. Er is nog
steeds een vacature in het bestuur waarvoor geen kandidaten zijn. Het bestuur zal blijven zoeken naar
bestuursleden. Tot die tijd zal het bestuur met 6 bestuursleden verder gaan. De ledenvergadering is
akkoord.
5. Financiën en verslag van de kascommissie
De kascommissie heeeft de financiën gecontroleerd en geen onregelmatigheden geconstateerd. De
kascommissie verleent decharge.
Het bestuur geeft aan dat er mogelijk zorgen zijn over de financiën van de dorpsgemeenschap in de
toekomst. Het budget dat van de gemeente ontvangen is in de afgelopen jaren is wellicht eindig. Het
wat een proef. Het wel of niet verlengen van de proef wordt in het jaar 2015 besloten. Daarnaast moet
sinds medio 2014 voor het gebruik van het dorpshuis huur betaald worden. Dat is aan de ene kant
begrijpelijk om tegemoet te komen in de kosten. Aan de andere kant zijn er zorgen dat het moeten
betalen van huur een drempel vormt voor het gebruik van het dorpshuis in zijn algemeenheid en voor
de activiteiten van de dorpsgemeenschap in het bijzonder.
6. Benoemen kascommissie volgend jaar
Joy van Beek wordt benoemd tot kascommissie. Er wordt nog een tweede lid gezocht.
7. Rondvraag
Er is door de jeugd aangegeven dat er behoefte is aan een crossbaantje in Darp. De dorpsgemeenschap
gaat in overleg met Vitens om te kijken of een crossbaantje naast de school mogelijk is.

Tijdens de rondvraag kondigt de historische vereniging aan dat zij bezig zijn met het oprichten van een
oorlogsmonument voor het neergestorte vliegtuig op de es. Er zijn diverse locaties om een monument
op te richten. De ledenvergadering laat weten dat ze de voorkeur hebben voor de locatie van het
dorpsplein in Darp. De historische vereniging neemt dit mee in haar verdere uitwerking.
8. Sluiting
Luuk sluit de vergadering.

