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Bestuur: 
Het bestuur van de vereniging Dorpshuis Niehove bestond in 2018 uit: Enno Zuidema, 
voorzitter, Hans Harkema, penningmeester, Janneke Holwarda, secretaris, Annie Pieltjes, 
Petra Postema (terugtredend op 20 september), Rob Vogel. Het bestuur werd gedurende de 
subsidieaanvragen bijgestaan door Paul Holthuis. 
Per 1 januari 2019 trad Enno Zuidema terug als voorzitter. Zijn rol is met ingang van 
diezelfde datum overgenomen door Mieke Bouwman. Op die dag trad ook Boudewijn de 
Vries toe tot het bestuur. 
 
Bestuursvergaderingen: 
Het bestuur vergaderde sinds de jaarvergadering (ALV) van 20 september 2018 vier keer. 
De data: 3 oktober 2018, 8 december 2018, 16 februari 2019 en 11 maart 2019. De volgende 
onderwerpen zijn aan de orde geweest: 
 

• Opening en feest verbouwde Dorpshuis  
• Overleg met pachters 
• Onderhoud dorpshuis – daklijsten, schilderwerk, dak 
• Verduurzamen Dorpshuis 
• Een brandveilig pand toegankelijk voor iedereen 
• Zonnepanelen  
• Overname energiekosten 
• 10 Spelregels  
• Gebruiksregels bovenzaal 
• Financiën 
• Verzekeringen 

 
Op 19 oktober 2018 werd een extra Algemene Leden Vergadering ingelast. In deze extra 
ALV werd de leden gevraagd om toestemming voor de aanschaf van 33 zonnepanelen bij 
Zon4ons en voor het groot onderhoud van een deel van het dak. Die toestemming kwam er. 
(zie notulen ALV 19 oktober 2018) 
 
 
Overleg met pachters 
Naast de vergaderingen had het bestuur regelmatig overleg met de pachters. In de 
overleggen hebben we afspraken gemaakt over onderhoudscontracten voor: cv-ketels, 
ventilatoren en een schoonmaakbeurt of contract voor de afzuigkap, over het vernieuwen 
van het dak en de goten, over het gebruik van de vernieuwde bovenzaal en gekeken hoe we 
de regels daaromtrent aanpassen en vaststellen. We hebben de energielevering 
doorgenomen en afgesproken dat de opbrengsten van de zonnepanelen terugvloeien naar 
de vereniging DH. We hebben de nieuwe huurprijs vastgesteld. 
 
 
Besluiten 
De bestuursvergaderingen hebben geresulteerd in de volgende besluiten: 

• Regelmatig overleg met Husein en Lisalotte en Dorpsbelangen over het toekomstige 
gebruik van ons Dorpshuis. 

• Aanschaf van 33 zonnepanelen via Zon4ons 
• Groot onderhoud dak en schilderwerk in 2019  
• Verhoging van de huur met 3% 

 
April 2019 Janneke Holwarda, secretaris 


