
	  

Vereniging	  Dorpsbelang	  Arum	  

1946-‐2015	  

Voorzitter:	  Josje	  Hennink	  

2e	  voorzitter:	  Doekle	  Bruinsma	  

Secretaresse:	  Maria	  Bijlsma	  

Penningmeester:	  Peter	  Borsboom	  

Leden:	  Marjo	  Stoter,	  Luutzen	  Louwsma,	  
Thon	  van	  Loon,	  Marga	  Kramer-‐
Waterlander	  

	  

	  

Aan	  alle	  inwoners	  van	  Arum	  e.o.	  

Hierbij	  nodigen	  wij	  u	  uit	  voor	  de	  jaarlijkse	  ledenvergadering	  welke	  gehouden	  zal	  worden	  op	  	  

Woensdag	  15	  april	  

In	  herberg	  “de	  Gekroonde	  Leeuw”	  

Aanvang	  van	  de	  vergadering	  20.00	  uur	  

1. Opening	  
2. Notulen	  
3. Jaaroverzicht	  
4. Ingekomen	  stukken	  en	  mededelingen	  
5. Financieel	  verslag*	  
6. Financieel	  verslag	  55+	  commissie	  
7. Financieel	  verslag	  ‘de	  Raat’	  en	  benoeming	  Kascommissie	  
8. De	  Raat	  
9. Baarderbuorrenbosk	  
10. Voorstel	  aanpassing	  activiteiten	  en	  grootte	  bestuur	  

Aftredend	  en	  niet	  herkiesbaar	  zijn	  Josje	  Hennink	  en	  Doekle	  Bruinsma	  
Voorstel	  vanuit	  het	  bestuur	  om	  in	  het	  bestuur	  op	  te	  nemen:	  	  Siem	  Jonker	  en	  Sjors	  
Jepkema	  

11. Dorpsvisie	  –	  de	  stand	  van	  zaken	  	  
12. Rondvraag	  
13. Sluiting	  

*De	  financiele	  verslagen	  liggen	  ter	  inzage	  op	  de	  vergadering	  en	  kunnen	  indien	  gewenst	  van	  te	  voren	  
worden	  opgevraagd	  bij	  de	  penningmeester	  of	  via	  email:	  dorpsbelangarum@live.nl	  



Notulen	  ledenvergadering	  12	  maart	  2014	  Vereniging	  voor	  Dorpsbelang	  Arum	  

1. Opening:	  
Josje	  opent	  de	  vergadering	  en	  heet	  de	  leden	  welkom.	  Arum	  heeft	  op	  1	  januari	  2014	  een	  
inwonertal	  van	  1104	  inwoners.	  	  Er	  zijn	  dit	  jaar	  14	  nieuwe	  Arumers	  geboren:	  Ranomi	  Marcella	  
Zeegers,	  Mirthe	  Goodijk,	  Jan	  Bauke	  Bruinsma,	  Lise	  Lynn	  Reinsma.	  Tygo	  Jelke	  Visbeek,	  Jent	  
Sinnema,	  Jente	  Johanna	  Brouwer,	  Jeen	  Jelte	  Nadema,	  Jurre	  Hendrik	  Louwsma,	  Yordi	  Kroeze,	  
Liza	  Esmee	  de	  Vries,	  Jurre	  Dykstra,	  Jordi	  Visser,	  Guus	  Heslinga	  en	  Stephan	  Betlehem	  
Overleden	  Arumers	  en	  Oud	  Arumers:	  
Arumers:	  Rienkje	  Miedema-‐Faber,	  Waling	  Meyer,	  Anna	  Anema-‐Sytsma,	  Ruurd	  Feitsma,	  Dicky	  
Wijbenga-‐van	  Dijk,	  Geertruida	  Donk-‐Post,	  Klaas	  Renema,	  Albert	  Broersma,	  Arnold	  Kingma,	  
Johannes	  Punter,	  Baukje	  Adema-‐	  Kamstra,	  Anna	  Martha	  de	  Jong,	  Gert	  Jan	  Klarenbeek,	  
Douwe	  Bijlsma,	  Johan	  Hibma,	  Jelle	  Hiemstra	  
Oud-‐Arumers:	  Antje	  van	  Althuis-‐Strikwerda,	  Cornelia	  deJong-‐Greydanus,	  Dirkje	  Wolthoff-‐
Haitsma,	  Froukje	  Reitsma-‐Hiemstra,	  Baukje	  Krikke-‐	  van	  der	  Schaaf,	  Douwe	  Suierveld,	  Antje	  
Glazema-‐Anema,	  Anneke	  Terpstra-‐Visser,	  Ytsje	  Brouwer-‐Oosterhaven,	  Tine	  de	  Graaf-‐
Hiemstra,	  Gerry	  Postma-‐Postma,	  Teuntsje	  Broersma-‐Sieswerda	  

2. Notulen:	  Geen	  opmerkingen	  
3. Jaaroverzicht:	  Het	  jaaroverzicht	  (bestuurlijk	  jaar)	  wordt	  voorgelezen	  door	  Maria.	  	  
4. Ingekomen	  stukken	  en	  mededelingen	  

Geen	  specifieke	  ingekomen	  stukken	  of	  mededelingen	  	  
5. Financieel	  verslag	  
6. Financieel	  verslag	  55+	  commissie	  	  
7. Financieel	  verslag	  “de	  Raat”	  en	  benoeming	  Kascommissie	  

Peter	  Borsboom	  en	  Julbert	  van	  der	  Zee	  lichten	  de	  financiele	  verslagen	  toe.	  We	  krijgen	  nog	  
steeds	  niet	  van	  alle	  leden	  contributie	  binnen.	  Dit	  punt	  zal,	  mogelijk	  met	  ondersteuning	  van	  	  
Thea	  Reinsma,	  in	  het	  komend	  bestuurlijk	  jaar	  verdere	  aandacht	  krijgen	  

8. De	  Raat	  
Julbert	  van	  der	  Zee	  vertelt	  dat	  de	  Raat	  goed	  heeft	  gedraaid.	  De	  jeugd	  komt	  vaak	  op	  de	  
vrijdag-‐	  en	  zaterdagavonden	  en	  door	  de	  jeugdcommissie	  worden	  feesten	  georganiseerd.	  	  

9. Bestuursverkiezing:	  
Gedurende	  dit	  bestuurlijk	  jaar	  hebben	  we	  afscheid	  genomen	  van	  Ruurd	  van	  Slageren	  en	  
Huub	  van	  der	  Kamp	  als	  bestuursleden.	  We	  hebben	  Marjo	  Stoter	  en	  Luutzen	  Louwsma	  bereid	  
gevonden	  ons	  bestuur	  te	  komen	  versterken.	  Vanavond	  nemen	  we	  afscheid	  van	  Jannie	  van	  
Althuis.	  Zij	  wordt	  op	  passende	  wijze	  bedankt	  voor	  haar	  inzet	  in	  de	  afgelopen	  jaren.	  We	  zijn	  
op	  zoek	  naar	  een	  9e	  bestuurslid.	  Tijdens	  de	  vergadering	  zijn	  er	  geen	  nieuwe	  aanmeldingen.	  
De	  leden	  gaan	  akkoord	  met	  de	  benoeming	  van	  Marjo	  Stoter	  en	  Luutzen	  Louwsma	  

10. Gekroonde	  Leeuw:	  
Inmiddels	  is	  Roos	  Snijder	  al	  geruime	  tijd	  eigenaresse	  van	  de	  Gekroonde	  Leeuw.	  Josje	  geeft	  
aan	  dat	  Dorpsbelang	  Arum	  niet	  tevreden	  is	  over	  het	  onderzoek	  van	  DBF.	  Het	  heeft	  veel	  geld	  
gekost	  (subsidie	  van	  gemeente	  en	  provincie	  alleen	  te	  besteden	  voor	  dit	  onderzoek)	  en	  
hoewel	  we	  blij	  zijn	  met	  de	  komst	  van	  Roos	  en	  het	  daarmee	  in	  stand	  houden	  van	  het	  pand,	  
vinden	  we	  het	  zonde	  van	  het	  gemeenschapsgeld	  wat	  aan	  het	  onderzoek	  besteed	  is.	  We	  
wensen	  Roos	  veel	  succes	  en	  bedanken	  haar	  voor	  de	  gastvrijheid.	  	  

11. Rondvraag:	  
Vanuit	  de	  zaal	  komt	  een	  opmerking	  over	  de	  zwaarte	  van	  het	  vuurwerk	  op	  oudjaarsdag.	  Raat	  
en	  Dorpsbelang	  geven	  aan	  dat	  er	  inderdaad	  te	  zwaar	  vuurwerk	  was	  en	  dat	  we	  bewoners	  
aanraden	  de	  politie	  te	  bellen	  bij	  overlast.	  	  

12. Sluiting:	  
De	  voorzitter	  bedankt	  de	  leden	  voor	  hun	  aanwezigheid	  en	  vraagt	  aandacht	  voor	  het	  politiek	  
debat.	  	  


