Verslag Algemene Leden Vergadering
Dorpscoöperatie MiddelSoam
Datum:

6 maart 2020

Aanwezig:

55 leden (ongeveer 1/5 van alle leden) en 2 belangstellenden.

Locatie:

Grote zaal Hippolytushoes, Middelstum.

1. Welkom.
De aanwezigen worden welkom geheten door Yke Toepoel, voorzitter. Hij noemt het
verschijnen van het gemeentelijke rapport 'Het Lopster Dorpen Programma". Hierin
staat eigenlijk precies wat de wensen zijn van ons dorp ten aanzien van de
leefbaarheid. Dit kwam al eerder uit onze eigen dorpsenquête uit 2018 en uit
"Aanschuiven in…Middelstum"(Neef Herbert). Het Lopster Dorpen Programma wordt
gerealiseerd vanuit Nationaal Programma Groningen (NPG)-gelden. Dat het
Hippolytushoes een toekomst heeft staat in het Lopster Dorpen Programma genoemd
en dat is verheugend.
Tevens haalt Yke Toepoel een artikel uit de krant aan dat "zorgkosten fors dalen door
de inzet van dorpsondersteuners". Middelstum kent het Dorpsloket van MiddelSoam
met waarschijnlijk dezelfde werking en het is dus voor de gemeente goed om hierin te
investeren. Voor 2020 heeft MiddelSoam een bedrag gekregen van de gemeente
voor het draaien van het Dorpsloket en het organiseren van activiteiten.
2. Vaststelling Agenda.
Agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Binnengekomen stukken/mededelingen.
Er zijn geen binnengekomen stukken en mededelingen.
4. Verslag ALV 11-3-2019.
Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de leden over het verslag. Het verslag van
de ALV van 11 maart 2019 wordt vastgesteld.
5. Jaarverslag 2018-2019.
Het Jaarverslag omvat anderhalf jaar, vanaf de oprichting in 2018. Er zijn vanuit de
leden geen vragen of opmerkingen.
Het Jaarverslag 2018-2019 wordt vastgesteld door de leden.
6. Verslag kascommissie en samenstelling nieuwe kascommissie.
Bert Zigterman en Jeanet Edelkoort hebben als kascommissie de stukken
gecontroleerd. Alles is in orde. Zij verlenen decharge aan de penningmeester.
Jeanet Edelkoort is verhuisd en gaat uit de kascommissie. Bert Zigterman blijft in de
kascommissie 2020 zitten en Dhr. Appelboom biedt zich aan om ook zitting te
nemen.
7. Jaarrekening 2018-2019.
De Jaarrekening omvat ook anderhalf jaar, vanaf de oprichting in 2018. Er zijn geen
opmerkingen of vragen naar aanleiding van de Jaarrekening.
De Jaarrekening 2018-2019 wordt vastgesteld door de leden.

8. Vaststelling lidmaatschapsgeld 2020.
Het voorstel van het bestuur is om de lidmaatschapsbijdrage 2020 te houden op
hetzelfde niveau als in 2019: € 10.- per persoon per jaar, en € 15.- in het geval van
een gezin/meerdere familieleden woonachtig in één huis. Sommige leden denken dat
het lidmaatschapsbedrag wel wat hoger zou kunnen om meer te kunnen doen. Het
bestuur wil het lidmaatschap financieel laagdrempelig houden om iedereen in staat te
stellen lid te worden en te blijven. Het bestuur zal in de mail aan de leden waarin
gevraagd wordt het lidmaatschapsgeld 2020 te betalen vermelden 'meer overmaken
mag ook, giften zijn welkom'.
9. Bestuurssamenstelling.
Christa Oosterhoff is aftredend bestuurslid maar heeft zich herverkiesbaar gesteld.
Zij wordt herverkozen door de leden voor een nieuwe termijn.
10. Rondvraag
- Anna Maarhuis-de Vries noemt dat er Ziggo in het Hippolytushoes aangelegd is
door WZN. Het bestuur heeft onlangs wifi voor het Dorpsloket en de grote zaal
geregeld, via KPN.
- Jan Luit vraagt naar het structurele karakter van de subsidies die ontvangen zijn.
Het bestuur vertelt dat alle aangevraagde en ontvangen subsidies incidenteel zijn,
met een bepaald oormerk (voor iets bepaalds). De subsidie van de gemeente
Loppersum is alleen voor 2020. Vanaf 2021 is er een nieuwe gemeente, Eemsdelta.
- Bert Zigterman maakt de aanwezigen attent op de verkiezing van het mooiste dorp
van Nederland door de ANWB en roept iedereen op te stemmen…..op Middelstum!
- Klazien Werkman vraagt of de leden het activiteitenoverzicht van de activiteiten in
het Hippolytushoes willen ontvangen. Dat wil men wel. De secretaris kan dit via de
Nieuwsbrief van MiddelSoam doorgeven (meestal eenmaal per kwartaal)
11. Sluiting.

Na de pauze houdt Wim Daniëls een voordracht over het thema van zijn laatste boek
'Het Dorp'. Vergezeld van enkele beelden rollen de anekdotes van dorpse zaken die
tot de verbeelding spreken over tafel. Zijn bijdrage werkt regelmatig op de lachspieren
van alle aanwezigen.

Verslag; Jacomine Meyling, secretaris

