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1. Opening 

 

Voorzitter Wout Postma opent de vergadering om ca. 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom. 

Mevr. Dijkhuizen leest het gedicht Mien Dorpke in dialect voor. 

 

2. Notulen jaarvergadering  9 april 2015 en jaarverslag 2015/2016. 

 

 

De gerealiseerde en/of besproken punten zoals vermeld in het jaarverslag worden kort voorzien van een toelichting 

door de voorzitter, te weten: 

 

 

 

  Website: De website van Nuis –Niebert wordt bijgehouden door Roelf vd Meulen.  De website heeft gemiddeld 300 

bezoekers per dag.  

 

 Spokentocht: Plaatselijk Belang heeft hier enkele hand- en spandiensten verricht. De organisatie was dit jaar weer in 

handen van de Spokentochtcommissie.  Dit jaar werd er weer met 2 routes tegelijk gelopen. Terugkijkend een 

geslaagd evenement; opgezet door een enthousiast team! 

 

 Lampionnenkeuring Sint-Maarten: Zoals elk jaar vindt er een keuring plaats in de Wieken en in de brede school 't 

Sterrenpad. Gekeken wordt naar de lampion en het gezongen liedje. Nadien ontvangen de winnaars (in verschillende 

leeftijdscategorieën) een kleinigheidje. 

 

 Sinterklaasfeest: Dit jaar weer een optocht door het dorp compleet met koets en een goed gevulde pakjeswagen met 

veel muziek. 

 

 Midzomerfeest  Dit jaar zal er geen Midzomerfeest plaatsvinden. In 2017 is er weer een Midzomerfeest. 

 

Dorpenronde: Dit jaar zal de Dorpenronde plaats vinden tijdens de jaarvergadering. 

 

 

Dorpsvisie: PB is bezig de dorpsvisie te actualiseren. 

 

 

Ledenwerfactie: PB heeft een een ledenwerfactie bij nieuwe inwoners gehouden. 

 

 

Kerstactiviteit:  Dit jaar zal er weer een kerstmarkt georganiseerd worden door PB en Amicitia. 

 

Garageverkoop:  Vanuit de vergadering komt de vraag of er weer een garageverkoop georganiseerd kan worden.  Dat 

zou dan kunnen in September i.v.m. de concurrentie met Wees  Kwiek. 

 

Buurtwhattsapp:  PB is van plan een buurtwhattsapp op te zetten. 

 

Glasvezel:  Binnenkort wordt er gestart met een onderzoek naar de aanleg van glasvezel in Nuis en Niebert. 
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3. Financieel verslag  

 De Penningmeester, Sisca Veenstra, geeft  een toelichting. 

 

 

4. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie 2017 

Ciska Drijfhout en Aline Wietske Renkema  hebben op 24 Maart 2016 de controle gedaan en daarbij geen                          

bijzonderheden aangetroffen. Beide dames worden bedankt voor hun beschikbaarheid.   Aline Wietske krijgt een 

bloemetje aangeboden als dank voor de afgelopen 2 jaar. Ciska Drijfhout en Ineke Hoeksema zijn bereid om de 

kascontrole 2016/2017 uit te voeren; waarvoor dank. 

 

5. Verkiezing bestuursleden  

Wout Postma en Tita Beerlings treden af en zijn herkiesbaar.  

Henk Beiboer wordt door de voorzitter  voorgesteld als nieuw PB lid. Hij draait al enige tijd mee als PB lid. 

Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Henk, Wout en Tita worden door de vergadering voor de komende 3 jaar 

benoemd. 

 

6.           Dorpenronde. Notulen Dorpenronde 2016 zijn bijgevoegd. 

 

7. Rondvraag . Vanuit de vergadering komt de vraag of er nog een excursie komt naar de biovergister van              

Dhr. J vd Veen. De voorzitter antwoordt dat dit binnenkort geregeld gaat worden. 

 

 

8. Pauze 

 

9. Gastspreker . Rene Oosterhuis van Het Groninger Landschap. Hij geeft een boeiende presentatie over wat het 

Groninger Landschap allemaal doet in deze omgeving. 

 

 

10. Sluiting 

Mevr. Dijkhuizen leest als afsluiting van de avond een gedicht over het Coendersbos voor. 

 

De jaarvergadering sluit om ongeveer 22.30 uur. 

 

 


