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Notulen van de jaarvergadering van Dorpsbelangen op vrijdag
25 januari 2008.
Aanwezig:
Jannes de Boer, Jan Woldijk, Johan Hoogmoed, Marieke Elferink, Theo Joostens, Roelf van
der Tuuk, Gerhard Koel, Annette Jasper, Helmer Bootsman, John Vaneman, Hanneke Rutges,
Margriet van der Tuuk, Joke Vos, Wim van Dijk, Fons Vos, Jaap Poot, Jeltje Nijdam, Hero
Durenkamp, Anneke Geuze, Ap Rutges, Paul Datema, Jannie van Dijk, Erik de Barbanson
Verhinderd met kennisgeving:
Geert Datema, Pien de Looff, John en Friedy Savenije, Gerda Bootsman
1. Opening
Om 20.15 uur wordt de vergadering door de voorzitter geopend.
2. Mededelingen

De voorzitter doet verslag van de laatste ontwikkelingen inzake het nieuw op te stellen
convenant. Van de vier samenwerkingsvarianten tussen Gemeente en
dorpsverenigingen zijn door het bestuur twee als zinvol onderschreven voor de
Tinallinger situatie. Het bestuur (en dus de Tinallingers) wil graag geïnformeerd
worden over bestuurlijke zaken die het dorp betreffen en ze is bereid met de Gemeente
samen te werken bij projecten die van belang zijn voor het dorp. Hiermee wijkt
Tinallinge (samen met Garnwerd) af van de andere verenigingen die zich ook nog als
belangenvertegenwoordiger willen opstellen. Hoe het uiteindelijke convenant eruit zal
gaan zien is nog niet duidelijk, evenmin of dit consequenties zal hebben voor de nieuw
op te stellen subsidiecriteria.

Op het laatste delegatieoverleg is afgesproken dat het college van B&W weer
dorpskernbezoeken-oude-stijl gaat afleggen. Deze mededeling werd met instemming
begroet.
3. Ingekomen post
De gemeente heeft meegedeeld dat we hebben voldaan aan de criteria voor
subsidietoekenning en dat de 1000 euro voor de reconstructie van de dorpspomp zal
worden overgemaakt.
4. Notulen jaarvergadering van 26 januari 2007
Aangezien er tijdens de inzagenperiode geen commentaar is gekomen op de notulen en er
nu ook geen opmerkingen zijn worden de notulen zonder stemming goedgekeurd.
5. Verantwoording bestuur en commissies
5.1 Jaarverslag Dorpsvereniging
De secretaris leest het jaarverslag van het bestuur over het jaar 2007 voor. Aangezien er
geen commentaar komt wordt dit verslag stilzwijgend geaccordeerd.
5.2 Financieel verslag Dorpsvereniging (zie ook punt 8)
Paul Datema geeft uitleg over de opbouw van de begroting. Het verlies van dit jaar is
vertekend doordat nog niet alle rekeningen van het/de afgelopen jaar/jaren zijn verwerkt.
De kosten van het Gebouwtje voor 2006 en 2007 moeten bijvoorbeeld nog betaald worden,
evenals een aantal rekeningen voor de reconstructie van de pomp. Hier staat tegenover dat
de toegekende subsidie van de Gemeente ook nog niet is ingeboekt.
Dorpsbelangen heeft in het verleden een degelijk financieel beleid gevoerd o.a. met het
oog op de te verwachten verplichtingen na de overname van de kerk (en het Gebouwtje)
door de Stichting Oude Groninger Kerken. Dit heeft geleid tot een positief saldo. Bij de
subsidieaanvraag lijkt de hoogte van het saldo een nadelig effect te hebben op de hoogte
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van de te verkrijgen subsidie. John Vaneman stelt voor om eens een open gesprek te
hebben met de dorpscoördinator (Janet Appelhof) over deze materie, hetgeen door de
vergadering wordt onderschreven.
5.3 Groen Tinallinge: jaarverslag en financieel overzicht.
Het verslag van Groen-Tinallinge is tijdens de vergadering uitgedeeld. Hanneke Rutges
geeft uitleg en vermeldt dat Derk Meijer zijn penningmeesterschap heeft opgezegd en dat
deze functie door Pien de Looff is overgenomen. Ze vermeldt dat er geen uitgaven zijn
gedaan, noch inkomsten zijn geweest.
5.4 Culturele commissie (CCT): jaarverslag, planning 2008 en financieel overzicht.
Namens de Culturele Commissie wordt door Marieke Elferink uitleg gegeven over de
evenementen van het afgelopen jaar. Het is een succesvol jaar geweest met veel
belangstelling voor de activiteiten. Er is een groter aantal sponsors gevonden waardoor een
positief resultaat kon worden geboekt. Ze legt uit dat het komend jaar een vergelijkbaar
programma wordt gepresenteerd: een tentoonstelling, twee concerten en een
toneeluitvoering van de theatergroep “Waark”. Voor dit laatste moest al vroegtijdig een
contract worden gesloten wat enig risico voor de CCT met zich meebracht. Om deze
toneeluitvoering toch mogelijk te maken heeft het bestuur zich (onder vastgelegde
voorwaarden) garant gesteld voor 750 euro.
5.5 Financieel verslag Beheerscommissie
Jannes de Boer is woordvoerder en geeft uitleg over de financiële verslagen over
respectievelijk 2006 en 2007. Beide overzichten zijn opgesteld volgens de regels die gaan
gelden als het Gebouwtje van eigenaar is veranderd. Dat geeft een duidelijk overzicht van
de te verwachten kosten. Omdat de fusie nog niet heeft plaatsgevonden zal de verrekening
gebaseerd worden op de oude afspraak, namelijk dat de vereniging niet meer hoeft te
betalen dan de helft van het bedrag dat aan lidmaatschapscontributie wordt betaald.
5.6 Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
De kascommissie bestond uit Joke Vos en Helmer Bootsman. Joke legt uit dat ze bij de
verschillende kaseigenaren zijn langs geweest, dat ze hartelijk zijn ontvangen en dat ze niet
konden vaststellen dat er iets onoorbaars was gebeurd. Op het advies van de kascommissie
werden daarom de boeken door de vergadering goedgekeurd en de verschillende
verantwoordelijken gedechargeerd.
Omdat de benoemingstermijn van Joke was verlopen werd ze door de voorzitter bedankt
voor haar diensten. Naast Helmer Bootsman werd Erik de Barbanson als nieuw lid van de
kascommissie benoemd.
6. Planning activiteiten 2008
De verschillende activiteiten van het bestuur en de Culturele Commissie zijn hieronder in
de dorpskalender ingepland. Afspraken werden gemaakt wie welke bardienst wilde
draaien. De namen zijn hieronder ingevuld.
6.1 Dorpskalender
Datum
Onderwerp
Bardienst
29 februari
28 maart
 5 april
13 april
25 april
30 mei
27 juni
23 augustus
26 september
31 oktober
28 november
 ?
31 december

voorleesavond
open avond
jazzconcert
lenteconcert ‘De zingerij’
open avond
open avond
barbecue
tentoonstelling
open avond
theatergroep ‘Waark”
open avond
klassiek concert
Nieuwjaarsnacht

Joke
Paul
CCT
Fons/Helmer
Johan
Helmer
Bestuur
CCT
Erik
CCT
John V.
CCT
Bestuur
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6.2 Andere activiteiten (Fietspuzzeltocht, filmavond, muziekavond?)
Het afgelopen jaar bleek de wadlooptocht een groot succes. Een vergelijkbare
onderneming sprak de aanwezigen wel aan. Goede herinneringen hadden de
aanwezigen aan de fietspuzzeltochten van Geert Datema. Ap Rutges gaf zich op om
te zien of het mogelijk was weer zo’n tocht te organiseren. Gedacht werd aan de
middag die vooraf gaat aan de BBQ.
Een ander voorstel van John was om te bezien of er een kindertheater kon worden
uitgenodigd. Er zijn weer genoeg kinderen in Tinallinge in de goede
leeftijdscategorie. Als zij hun vriendjes en vriendinnetjes meenemen dan kan het
een succesvol optreden worden. Hij vond wel dat een actieve rol van de ouders
gewenst was. Wordt vervolgd.
7. Status Gebouwtje
Het afgelopen jaar werd vastgesteld dat er nodig onderhoud aan het gebouwtje plaats
moest vinden. Dat was er, zei Jannes, nog niet van gekomen. Hij deelde mee dat de kans
nu groter was omdat hij al verf voor het onderhoud had gekocht. We horen nog van hem
als het zover is.
Verschillende leden stelden voor verbeteringen in het interieur aan te brengen.

De roosters in de muren stammen nog uit de tijd dat de ruimte met gaskachels werd
verwarmd. Ze laten nu niet alleen veel kou door, ze maken het gebouwtje naar de
buren toe erg gehorig. Afgesproken werd dat Paul ze zal dichtmaken, zonder de
roosters weg te nemen.

Een ander nadeel van de ruimte is de akoestiek. Tijdens het feestje van Annette en
Gerhard was de ruimte aangekleed met kleden aan de muren. Velen vonden dat een
verbetering t.o.v. de bestaande situatie. Moesten er kleden aan de wanden komen?
Marieke was hier geen voorstander van. Afgezien van het aanzicht (de kleur was
erg belangrijk) vond ze het erg onhandig als er kleden kwamen te hangen aan de
noordmuur in verband met het organiseren van tentoonstellingen. Fons stelde voor
de zuidmuur van één groot gordijn te voorzien. Het moest wel dikker zijn dan wat
er nu hangt. Het had twee voordelen: de akoestiek werd er beter van en de overlast
van geluid naar de buren zou minder zijn. Afgesproken werd dat het bestuur dit
karwei op zich zou nemen en dat ze Marieke bij de keuze van de kleur en het
materiaal zou betrekken.

Joke stelde dat als we toch aan het inrichten waren we ook iets moesten doen aan
de tafelkleedjes. Ze zaten vol vlekken en die waren er niet meer uit te wassen. Ze
dacht zelf aan tafelkleedjes van de soort die Annette eerder had gebruikt. Annette
stelde daarop de kleedjes ‘om niet’ ter beschikking. Ze moesten nog wel gezoomd
worden. Dat vond Joke geen probleem want dat kon Fons. De vergadering leek dit
een goed idee.

 Andere voorstellen waren: andere stoelen aan te schaffen die beter zaten (Jannes)
en de tafels te zijner tijd te vervangen door houten tafels (Fons). Over deze
voorstellen heeft de vergadering zich niet meer uitgesproken.
8. Vaststelling prijzen 2008
Paul (de penningmeester) stelt voor de prijzen te vereenvoudigen. Het is altijd een heel gedoe
op het eind van de avond als er afgerekend moet worden. Hij stelt voor een eenheidsprijs vast
te stellen: 1 euro. De koffie en thee blijven vrij. De vergadering gaat hiermee akkoord.
9. Plaatsing Dorpspomp
John stelde voor om een pompfeest te organiseren ter ere van de inwijding van de dorpspomp.
Dat leek de vergadering een goed idee. Hij stelde voor Willem-Alexander uit te nodigen als
deskundige op het gebied van watermanagement. Dan moest er wel een ‘pompfeestcommissie’
komen. De volgende leden hebben zich voor deze commissie aangemeld: Jannes de Boer, Jan
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Woldijk en Marieke Elferink. In samenwerking met Johan Hoogmoed (de pompbouwer) zal
aan een verdere uitwerking van het feest gewerkt worden..
10. Bezoek BenW
Zie onder mededelingen
11. Benoeming Webmaster
De huidige webmaster (Ap Rutges) legt zijn functie neer en heeft Auktje Bootsman en Ruud
de Bruin gevraagd of zij het beheer van de website willen overnemen. Zij hebben geen ‘nee’
gezegd, maar willen eerst verhuizen voordat zij hier aandacht aan willen besteden.
12. Aftreden oude bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden
Erik de Barbanson en Ap Rutges zijn aftredend en niet herkiesbaar. Jannie van Dijk bedankt
ze voor hun inzet en overhandigt ze een geestrijk cadeau.
Als nieuwe bestuursleden worden Jan Woldijk en Anneke Geuze benoemd.
Het bestuur bestaat nu uit: Paul Datema, Jannie van Dijk, Anneke Geuze, John Vaneman en
Jan Woldijk
13. Rondvraag

Het afgelopen jaar is de regenwaterafvoer losgekoppeld van het riool. Daardoor zijn er
een aantal problemen ontstaan die om een oplossing vragen. Het gaat om:
o de afwerking van de regenpijpen in de sloten,
o de verzakte molgoten en
o de slechte afwerking van het gerestaureerde asfalt.
Gevraagd wordt of het bestuur dit bij Janet Appelhof kan aankaarten zodat naar een
oplossing gezocht kan worden.

Marieke vraagt of de achterdeur van het Gebouwtje weer gangbaar gemaakt kan
worden. Jannes zal daar voor zorgen.

Jannes deelt nog mee dat de kerkklok wordt opgeknapt door het aanbrengen van een
“vliegende klepel”, hetgeen overigens ongevaarlijk schijnt te zijn.

 Gevraagd wordt of er geen andere oplossing gevonden kan worden voor de jaarlijks te
plaatsen kerstboom, bijvoorbeeld een vaste boom zodat niet steeds voor 10 dagen in
het jaar een nieuwe boom omgehakt hoeft te worden. De zaal bleek gehecht aan een
kerstboom en zag niets in een nieuw te planten dennenboom. De groencommissie zal
zich hier verder over buigen.

Het biljart is in slechte staat. Wat moet er mee gebeuren? Opknappen is te duur. Wat
moet er voor in de plaats komen? Theo is er voor dat het biljart wordt verwijderd en
dat er niets voor in de plaats komt. Het is een loodzwaar ding en erg onhandig voor als
je iets wilt organiseren in deze ruimte. Voorlopig wordt besloten om het biljart te
verwijderen en na te denken over een eventueel alternatief. Er zijn –in de woorden van
de voorzitter – meerdere belanghebbenden bij het gebruik van deze ruimte.
14. Sluiting
Erik de Barbanson sluit de vergadering om ongeveer 22.30 uur.

