Jaarvergadering VVV 12 februari 2019
Aanwezig: Margreet, Rita, Mark, Hindrik, Jaap, Romke, Frans S, Richard, Ineke W, Arjan, Ineke B,
Nynke, Frans R, Harry, Arend, Jose, Ingrid, Denise, Riekje
Afmelding: Pouwel, Cor
1.Opening door Margreet , welkom aan allen.
2.Mededelingen en ingekomen stukken
Ingekomen stukken/vergunningen: alles naar Gemeente gestuurd, is in behandeling.
3.Notulen jaarvergadering 06 februari 2018
(ter inzage op de website www.dorpsfeesten-lekkum.nl/jaarvergadering en op tafel)
Geen vragen vanuit de zaal, Margreet geeft aan dat punt van Rixt over aftreedschema
(bestuursleden zijn gelijktijdig aftredend in 20211). Het huidige bestuur treed af en is niet
herkiesbaar. We hopen dat de komende jaren mensen op zullen staan om het stokje over te
nemen.
4.Terugblik dorpsfeest 2018. Voor ons als bestuur prima feest, geen incidenten. Kidsbulle was in de
opzet een succes, zaterdagmiddag viel wat helaas wat stil, zondag erg gezellig. Klimtoren op zondag
was een succes.
5.Financieel verslag van de penningmeester. Goed jaar, winst door toekennen van een noodsubsidie
van dorpsbelang. Daarnaast meer baropbrengst door scherpere inkoop. Dit geeft bijna 300 euro
winst. Harry: meer lootverkoop? Ja, was drukker en er waren meer loten. Donatie is hoger geeft
Harry aan. Hindrik geeft aan dat ook de noodsubsidie hierbij in zit . Beveiliging is helaas nodig, wel
duur. We wegen af wanneer we dit inzetten. Dus op momenten dat er meer risico is op incidenten
wordt er beveiliging ingezet.
6.Begroting 2019. Frans S merkt op dat huur 1000 meer is dan 2018. Hindrik geeft aan dat de tent op
en afgebroken wordt, daarnaast comfort stoelen huren ivm toneelvoorstelling. Voor zelf afbreken
kunnen we ivm Pinksteren haast geen vrijwilligers voor krijgen. En alleen zowel op- als afbouw
kunnen we afnemen bij van Kammen, niet alleen afbreken.
Baropbrengst schatten we hoger in ivm verwachte drukte op vrijdagavond. Harry: beveiliging
duurder. Hindrik: iets meer uren ivm langere openingstijden.
7.Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid en reserve lid. Cor is afwezig ivm vakantie. Richard
leest het verslag voor. Uiterst overzichtelijk administratie, steekproefsgewijs gecontroleerd.
Decharge verleent aan penningsmeester.
Richard treedt af, Cor blijft nog een jaar. Na enig zoeken is Harry bereid zitting te nemen.
8.Bespreken dorpsfeest 2019 op 7,8 en 9 juni.
School: nog niet bekend.
16-18 uur matinee
Toneelavond
Dorpsbelang (Piet en Siep) vertelt wat er gaat gebeuren ivm 100 jarig bestaan. Wordt al druk voor
geoefend door de spelers. Vanaf 19.30 is zaal open met koffie en iets lekkers. Verder waarschijnlijk
nog iets met een app en dorpswandeling door onze dorpen. Plannen hiervoor zijn nog pril. Er is geen

officiële receptie. Toneel is ongeveer 1,5 uur met pauze ertussen .Daarna feest met Butterfly.
Dorpsbelang is druk bezig mensen uit te nodigen. Zaterdag is er een plan voor gezamenlijk ontbijt,
kosten 5 euro, als afsluiting. Ingrid vraagt of het niet leuk is om meer aan te geven dat we 100 jarig
Dorpsbelang bestaan vieren. Dus meer versiering door alle 3 dorpen. Piet geeft aan dat ideeën
hierover welkom zijn.
Dorpsfeest 2020: 5, 6 en 7 juni
9.Rondvraag
Frans S: verwachten we meer mensen op vrijdag avond? Ja, ivm toneel 100 jaar Dorpsbelang.
Snackbar kan soms nauwelijks aan/uitverkocht, graag communiceren. Romke heeft dit wel bij vd
Laan aangegeven. Ineke vraagt of dezelfde muntjes gebruikt worden als vorig jaar, ja, en geeft
bestuur compliment dat zo ze het goed doen.
10.Sluiting

