Sfeerverslag Algemene ledenvergadering van 24 april 2018

Op 24 april 2018 organiseerden we in de Hoeksteen te Noordlaren onze jaarlijkse ledenvergadering.
Tijdens een kort formeel gedeelte hebben we verslag gedaan van het voorgaande jaar en hiermee het
jaarverslag van Groninger Dorpen vastgesteld. Ook heeft de penningmeester Jaap Klip een toelichting
gegeven op de begroting en het financieel jaarverslag 2017. Dit is vastgesteld door de vergadering.
Verder is het werkplan 2018 besproken en vastgesteld, waarbij iedere medewerker en bestuurslid
heeft laten zien wat hij/zij voor Groninger Dorpen doet.
Sfeerverslag Algemene Ledenvergadering Groninger Dorpen
Tijdens de Algemene Ledenvergadering was veel aandacht voor onderlinge interactie. Diverse leden
deelden volop ervaringen, knelpunten en tips met elkaar rondom dorpsbelangen, dorpshuizen en
zorgen voor elkaar. Onderlinge steun en wederzijdse inspiratie was belangrijk. Op de ALV hebben
bijvoorbeeld twee dorpsbelangen elkaar gevonden; één met bevingsproblematiek uit NoordoostGroningen met weinig ervaring is nu ‘geadopteerd’ door de andere zónder, uit het Westerkwartier.
En heel veel praktische tips voor en door de aanwezige dorpshuisbestuurders over verbouwingen,
werving van jeugd en het betrekken en motiveren van vrijwilligers. Vanuit zorgen voor elkaar is onder
andere gesproken over de rol van een zorgcoöperatie: wanneer doe je dat wel of niet? Diverse leden
bevestigden het belang van deze onderlinge uitwisseling en spraken de wens uit dit regelmatig en
nog diepgaander met elkaar te doen.

Direct bij binnenkomst vingen we de leden op en inventariseerden we welke ontwikkelingen er in
ieders dorp(shuis) gaande zijn rondom de thema’s Zorgen voor Elkaar, Dorpshuis, Dorpsbelangen,
Mijnbouw & Duurzaamheid. En wat zijn er veel ontwikkelingen gaande in de dorpen!
Bij Zorgen voor elkaar speelt er veel rondom de rol van dorpsondersteuner: hoe financier je die?
Onze kerk wordt dorpshuis met een zorgfunctie! Wat heb je aan een dorpscoöperatie?
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Bij Dorpsbelangen ging het om: ‘waakvlamfunctionaris zoekt versterking wegens gemeentelijke
herindeling’; ‘we gaan een dorpsvisie maken, hoe blijven we zichtbaar na de herindeling?’, ‘hoe
stemmen we diverse dorpsvoorzieningen op elkaar af?’, ‘We moeten onszelf opheffen, niet zeuren!’
Bij Mijnbouw & Duurzaamheid waren het veelal de dorpshuizen die willen werken aan een gasloos
dorpshuis, hoe omgaan met de versterking die wel/niet komt
Bij Dorpshuis stonden nogal wat verbouwingen op stapel, ging men pizza’s serveren voor gezelligheid
en contact, dorpshuis en een multi-functioneel centrum, realiseren van een warmtepomp,
afrekening van subsidies ‘wat een gedoe’, versterkingstraject van het dorpshuis, een nieuw dorpshuis
oprichten.

Nadat iedereen zijn of haar plekje in de zaal had gevonden, hebben medewerkers en bestuur verteld
en gedeeld over reilen en zeilen van Groninger Dorpen zelf. Jaap Klip, penningsmeester, heeft inzicht
gegeven in de financiële werkelijkheid van Groninger Dorpen. Een toelichting op de begroting en
jaarrekening van de Vereniging en de rol die de Stichting Ondersteuning Groninger Dorpen speelt.
Vervolgens is een aantal leden aan het woord geweest om te delen waar zij mee bezig zijn en hebben
alle medewerkers en bestuursleden op een bord getekend of geschreven waar hun aandachtsgebied
ligt.
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Na de pauze zijn we in groepen uiteen gegaan en is er gesproken over de diverse thema’s. Vragen die
speelden konden worden ingebracht en tips werden uitgewisseld.
Vragen en Tips
Dorpshuis
Een verouderend bestuur, wat doe je eraan?
Tip: mensen persoonlijk benaderen, fuseren dorpshuis en dorpsbelangen
Hoe vind je subsidies voor realisatie van een MFC?
Tip: zet acties op touw in je dorp, informeer bij collega’s, vraag Groninger Dorpen, inventariseer
mogelijkheden
Peuterspeelzaal en een dorpshuis: wie heeft ervaring?
Tip: vraag naar voorwaarden GGD/brandweer
Bezig met afrekening subsidies, wat doe je aan de administratieve rompslomp?
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Tip: Zorg dat je uitgaven en inkomsten helder hebt, vraag een fondsenwerver

Hoe houden we een dorpshuis in de benen met vergrijzing?
Tip: haal vergaderingen binnen, vrijwilligers motiveren en activeren, bijv. 2x per jaar een doedag met
eten
Moeten we nu verbouwen of wachten op de versterking?
Tip: gewoon doorzetten! Grijp nu je kans, no regret maatregelen
Wat komt er op ons af met versterken?
Tip: Lopster dorpshuizen info, wissel informatie uit met andere dorpshuizen, wacht niet af
Er komt geen jeugd meer in het dorpshuis, wat te doen?
Zorgen voor Elkaar
Het trekken van vrijwilligers is een belangrijk aandachtspunt. Dat gaat soms erg goed. Verschillende
mensen zijn ook voor verschillende activiteiten te porren. Gesproken wordt ook over het nut van een
zorgcoöperatie. Het oprichten van een zorgcoöperatie kan soms handig zijn omdat je sneller een
gesprekspartner bent voor overheden en organisaties doordat je georganiseerd bent. Het is echter
een middel en geen doel, andere vormen zoals een vereniging, stichting of losser verband kunnen
ook. Verder wordt ook gesproken over een telefoondienst waarin vraag en aanbod vanuit het dorp
bijeen komen. Een dorpsvisie maken, kan ook helpen om mensen te betrekken en actief te krijgen.
Dorpsbelangen
Een uitwisseling tussen twee dorpen: Tolbert en Spijk leverde solidariteit op. Een beginnend bestuur
in een dorp waar waarschijnlijk versterkt gaat worden en een herindeling plaatsvindt.
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