
Notulen extra ALV 19 oktober 2018 
 
Aanwezig: De aanwezigheidslijsten op deze extra ALV zijn niet getekend en de secretaris tast 
derhalve enigszins in het duister omtrent de precieze aanwezigen. Ik hoor graag wie hier 
wel/niet vermeld moeten worden. Wouter Brouwer, Harm en Irene Streefkerk, Fred Hendriks, 
Margreet Smilde, Rob Vogel, Enno Zuidema, Janneke Holwarda, Petra Postema, Hans 
Harkema, Annie Pieltjes, Jan Postema, Boudewijn de Vries, Mieke Bouwman, Marco van der 
Ende, Marianne Teerhuis, Harry Schaaphok, Joke Steg, Lammert Top, Ellen Philip, 
 
Met kennisgeving afwezig: Lucy Schaaphok, Janet Postema, Annelies Bode en Lex van 
Wijngaarden . 
 
Welkomstwoord: Enno. 
 
Agendawijziging mededelingen en ingezonden stukken. 

• Brief Lex met excuses van de kascommissie voor afwezigheid op de ALV van 20 
september.  

• Twee nieuwe bestuursleden: Mieke Bouwman en Boudewijn de Vries worden 
voorgesteld en met instemming en applaus binnengehaald. 

 
Notulen ALV 20 september: Uitgesteld naar volgend jaar. 
 
Groot onderhoud dak: 
Toelichting Enno.  
In 2019 willen we het dak in orde maken. Ruwe schatting inclusief nieuwe pannen 8000,- 
euro. De vergadering wil graag dat het dak wordt aangepakt, dat er een langdurig waterdichte 
laag wordt aangebracht en dat we onderzoeken of er oude pannen kunnen worden gebruikt. 
We gaan dat onderzoeken in samenwerking met Wouter en Harm. 
 
Zonnepanelen. 
Toelichting Enno: we zijn bezig het Dorpshuis zo duurzaam mogelijk te maken. Na isolatie is 
de volgende stap zelf energie opwekken. Dat willen we zonder het pand en beschermde 
dorpsgezicht aan te tasten. 
Presentatie en uitleg door Fred Hendriks Zon4ons:  
Het gaat uiteindelijk om een investering van 8140,- euro 
Wouter Brouwer vraagt hoe we dat gaan doen met de pachters?  
Enno: Wij kiezen er voor om het voordeel aan onze kant te leggen.  
Wouter suggereert dat we ons voordeel ook kunnen halen uit huurverhoging. Hij wil wel met 
ons meedenken 
 
Meerjarenbegroting: uitleg Enno. We brengen de lening per 31 dec. terug tot een lening van 
25.000 euro. We lossen 20.000 af. 
We betalen rente over datgene wat we lenen: 2,5 % 
Over de hoogte van de huurverhoging beraden we ons nog.  
 
Stemming over de zonnepanelen:  
12 voor plus 1 volmacht van Lex.= 13 voor 
2. Onthouding 
 
Rondvraag:  
Harm Streefkerk vraagt of er besluitvorming kan plaatsvinden met zo’n geringe opkomst. 
Enno: Ja, dat kan. Er is geen quorum 
 

Janneke Holwarda, secretaris 


