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Notulen van de jaarvergadering van Dorpsbelangen op vrijdag 26 januari 2007.

Aanwezige leden: Annet Jasper, Gerhard Koel, Johan Hoogmoed, Theo Joostens, Fons
Vos, John Vaneman, Christien van der Wel, Hanneke Rutges, Marieke Elferink, Anneke
Geuze, Margriet van der Tuuk, John Savenije, Helmer Bootsman, Jaap Poot, Geert
Datema, Roelf van der Tuuk, Jannes de Boer, Wim van Dijk. Erik de Barbanson, Ap
Rutges, Joke Vos, Yolande de Barbanson, Jannie van Dijk
Verhinderd met kennisgeving: Gerda Bootsman, Fridie Savenije

1. Opening
Om 20.15 wordt de vergadering door de voorzitter geopend.

2. Mededelingen
Het bestuur heeft een afzegging ontvangen van Friedy Savenije
Op 7 maart komt wethouder Van der Schoor het informatiepaneel in

Tinallinge onthullen.

3. Notulen jaarvergadering van 27 januari 2006
Tekstwijzigingen:
De notulen zijn het afgelopen jaar meteen na de vergadering rondgestuurd. Naar
aanleiding daarvan zijn een paar tekstuele wijzigingen voorgesteld. Deze zijn alle
overgenomen.
N.a.v.:
Omdat de notulen geen aanleiding geven tot verdere discussie worden ze zonder
stemming, met dank aan de notulist, goedgekeurd.

4. Verantwoording bestuur en commissies
4.1 Jaarverslag Dorpsvereniging

De secretaris leest het jaarverslag voor waarin het bestuur in het kort verslag doet
van gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Er zijn verder geen opmerkingen, zodat
ook dit verslag zonder stemming kan worden goedgekeurd.

4.2 Financieel verslag Dorpsvereniging
Op tafel ligt het algemene overzicht van inkomsten en uitgaven van de
Dorpsvereniging Tinallinge. Wim van Dijk, de penningmeester, geeft uitleg over
de opbouw. Uit de cijfers blijkt dat ook dit jaar een klein positief saldo is
gerealiseerd. Hij wijst er op dat de kosten van het Gebouwtje daar nog niet in
verwerkt zijn. De vergadering heeft verder geen commentaar waarop de
penningmeester eervol kan worden gedechargeerd.

4.3 Culturele commissie: jaarverslag en financieel overzicht.
Omdat het verslag van de Culturele Commissie ter inzage heeft gelegen beperkt
Marieke zich tot een samenvatting van het succesvol verlopen afgelopen jaar.
Ze gaat vervolgens in op de plannen voor het komende jaar. De eerste twee
evenementen staan al vast. Op 17 maart is er een jazzconcert van de nu al
vermaarde groep “Clarinet Marmelade” in het Gebouwtje en op 29 april treedt
het koor “Sola Gratia” op in de kerk. De tentoonstelling zal dit jaar worden
gehouden door Gert-Jan Scholten-Albers en Wim de Boer. Beiden komen uit
Winsum. Verder staat er nog een toneelvoorstelling op het programma op een
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nader te bepalen datum. Vlak voor kerstmis, op zaterdag 22 december is er een
optreden van een vocaal ensemble, die in de kerk een concert zal verzorgen in de
sfeer van Charles Dickens.
Bij de bespreking van het financieel verslag wees Marieke er op dat je voor
kwaliteit moet betalen en dat de commissie zou proberen de komende projecten
zoveel mogelijk uit eigen inkomsten te financieren maar dat tekorten niet
uitgesloten waren. Ze memoreerde de afspraak dat het bestuur had toegezegd bij
een eventueel tekort in te springen.

4.4 Groen Tinallinge: jaarverslag en financieel overzicht.
Het jaarverslag en het financieel overzicht is aan het begin van de avond
verspreid. Hanneke leest het verslag van de activiteiten van de commissie voor.
Dit jaar was er een goede fruitoogst die een positieve bijdrage heeft geleverd aan
de kas. In juni heeft Aafke zich uit de commissie van Groen Tinallinge
teruggetrokken. Joke geeft aan het eind van de vergadering aan dat ze met Groen
Tinallinge mee zou willen doen. Uit de reacties bleek dat ze meer dan welkom
was.

4.5 Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
In de kascommissie hebben Geert en Helmer zitting. Geert deed als
‘langstzittende’ verslag van het kasonderzoek. Hij deelde mee dat de kassen
gecontroleerd waren en dat ze tot op de laatste cent in orde waren.
Met deze conclusie kon de voorzitter de desbetreffende kasbeheerders eervol
dechargeren.
Geert was aftredend lid en voor hem in de plaats werd Joke benoemd.

5. Planning activiteiten 2007
De voorzitter neemt de activiteitenkalender door. De volgende bardiensten worden
afgesproken.
5.1 Dorpskalender

Datum Onderwerp Bardienst
23 februari voorleesavond Joke
17 maart jazzconcert CCT
30 maart open avond Wim en Jannie
27 april open avond Johan
29 april Concert in kerk CCT
25 mei open avond Erik
29 juni barbecue Bestuur
18 augustus tentoonstelling CCT
28 september open avond John en Christien
26 oktober thema-avond Jaap en Geert
30 november muziekavond Helmer en Jannes
31 december Nieuwjaarsnacht Bestuur

5.2 Andere activiteiten
Het afgelopen jaar is het plan geopperd om een wadlooptocht te organiseren. Dat
is er niet van gekomen. Er blijkt echter nog steeds belangstelling voor te zijn.
Jannie heeft folders meegenomen en geeft aan wat de mogelijkheden zijn. Over
het algemeen ga je met een grotere groep mee. Het is echter ook mogelijk met
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een zelf samengestelde groep te gaan, dan moet de groep wel tenminste 25 man
groot zijn. Ze adviseerde om in het najaar te gaan dan was het water wat warmer.
Afgesproken werd dat het bestuur de organisatie op zich zou nemen. Wordt
vervolgd.

6. Landschapsbeheer Groningen
- Informatiepaneel
Binnenkort wordt ter afsluiting van het plan ‘Waarden en Wierden’ een
informatiepaneel bij de kerk geplaatst. Het is een bescheiden bord met wat
informatie over Tinallinge. Het is de bedoeling dat het op 7 maart wordt onthuld
door of in het bijzijn van de kinderen van Tinallinge.
- Website Tinallinge
Omdat op het informatiepaneel alleen plaats is voor verwijzingen naar interessante
zaken is besloten een website te bouwen waar meer informatie op te vinden is.
Voor de inrichting van de website is gekozen voor een eenvoudig pakket dat
makkelijk is aan te leren maar toch zo flexibel is dat ook ingewikkeldere zaken
kunnen worden gerealiseerd. Onder de naam www.tinallinge.info’ is een eerste opzet
te vinden. Op deze site kan op korte termijn een virtuele fototentoonstelling worden
gerealiseerd. De secretaris zal nagaan hoe dit opgezet kan worden. Voorgesteld wordt
een redactie te formeren om de kwaliteit van de informatie te waarborgen. Besloten
wordt dat de secretaris voorlopig als webmaster zal optreden.

7. Status Gebouwtje
Jannes meldt dat de tekst van de beheersovereenkomst is aangepast aan de wensen
van de jaarvergadering van het afgelopen jaar en dat deze overeenkomst op 20
februari bij de notaris gepasseerd zal worden. Hij verwacht dat binnenkort een
aantal financiële zaken tussen de fuserende partners zal worden afgehandeld en dat
dan de onderhandelingen met de Stichting Groninger kerken kunnen plaatsvinden.
Als het zo ver is zal hij hier verder informatie over geven.
Het afgelopen jaar is het onderhoud van het Gebouwtje erbij ingeschoten. Het is de
bedoeling hier dit jaar aandacht aan te besteden.

8. Restauratie Dorpspomp
De pompcommissie meldt dat er met betrekking tot dit punt geen vooruitgang is
geboekt en dat het wachten is op de subsidietoekenning van de gemeente Winsum.
Annet stelt voor niet langer te wachten, maar het initiatief te nemen en met de
betrokken wethouder een afspraak te maken. Dit voorstel wordt door de
commissieleden overgenomen.

9. Aftreden Wim en Aafke.
De voorzitter bedankt Wim voor zijn inzet in de afgelopen zes jaar en memoreert
zijn verdienste voor de vereniging op het financiële vlak. Hij heeft de financiën op
orde gehouden en het BIS (bar-informatie-systeem) vervolmaakt.
Omdat Aafke niet aanwezig was kon de voorzitter zijn dank voor haar inzet niet
onderstrepen met de Agricola koek. Besloten werd dat hij die persoonlijk naar haar
zal brengen. Tot slot bleek de voorzitter een oud gebruik in ere te willen herstellen

http://www.tinallinge.info/
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door de ‘postman’ van het dorp, net zoals Pa Vos in vroeger tijden, met een Agricola
koek te verassen.
Benoeming nieuwe bestuursleden.
In de plaats van de aftredende leden zijn John Vaneman en Jannie van Dijk onder
algemeen applaus geïnstalleerd.

10. Rondvraag
Onder punt 8 kwam Roelf terug op het onderwerp Dorpskernbezoek. Hij sprak zijn
bezorgdheid uit over de nu gekozen weg en stelde dat dit niet de manier was om de
politiek dichter bij de burgers te brengen. De voorzitter, die het dorpskernbezoek
nieuwe stijl had bezocht, was het met hem eens. Er was teveel politiek gekissebis.
Voorgesteld werd om zelf een dorpskernbezoek te organiseren, thema’s te benoemen
en de raadsleden voor de bijeenkomst uit te nodigen. De vraag werd gesteld of er wel
voldoende politiek interessante thema’s voor Tinallinge te benoemen waren. De
gebruikelijke problemen konden immers direct aan het gemeentehuis worden
doorgegeven. Een kleine brainstorming leverde al meteen de volgende onderwerpen
op: verkeersveiligheid, kwaliteit fietspad, doortrekken fietspad naar Baflo en de
riolering. Het bestuur werd gevraagd om eens verder over deze onderwerpen na te
denken en ze uit te werken om te zien of een dorpskernbezoek in Tinallinge haalbaar
was. Het bestuur werd tevens gevraagd om de raad te laten weten wat het standpunt
van de vergadering in deze is. De secretaris melde dat al eerder een brief met deze
strekking vanuit het bestuur naar de raad was gestuurd.

11. Sluiting
Na de aanwezigen bedankt te hebben voor hun komst sloot de voorzitter de
vergadering om 21.45 uur.


