Verslag Algemene Leden Vergadering
Dorpscoöperatie MiddelSoam
Datum:

2 september 2021

Aanwezig:

27 leden.

Locatie:

Kleine zaal Vita Nova, Middelstum.

1. Welkom.
De aanwezigen worden welkom geheten door Yke Toepoel, voorzitter, bij de
uitgestelde ALV vanwege de Covid-maatregelen.
2. Vaststelling Agenda.
Agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Binnengekomen stukken/mededelingen.
- Het is dit jaar al weer 2 jaar dat de vrijwilligers in het Hippolytushoes de
Verzoamelstee organiseren. Voor bewoners van de aanleunwoningen, de Carexbewoners en mensen uit het hele dorp en omstreken.
4. Verslag ALV 6-3-2020.
De achternaam van Anna de Vries-Maarhuis wordt aangepast, het staat er verkeerd.
Met deze wijziging wordt het verslag van de ALV van 6-3-2020 vastgesteld.
5. Jaarverslag 2020.
In het verslag staat een verkeerde naam van het koor in het Hippolytushoes, dit moet
zijn 'de Golden Hippies'.
Met deze aanpassing wordt het Jaarverslag 2020 vastgesteld door de leden.
6. Verslag kascommissie en samenstelling nieuwe kascommissie.
Bert Zigterman en Wim Appelboom hebben als kascommissie de stukken over 2020
gecontroleerd. Alles is in orde. Zij verlenen decharge aan de penningmeester.
Bert Zigterman en Wim Appelboom blijven de kascommissie vormen voor 2022.
7. Jaarrekening 2020 en Begroting 2021.
De penningmeester, Jan van der Kooi, legt uit dat er een bijdrage van het SNS-fonds
is gekomen van € 1000.-. Vanwege de Covid-beperkingen konden er weinig tot geen
activiteiten plaatsvinden en werd er niks voor de vrijwilligers georganiseerd, dus is er
wat reserve opgebouwd.
De € 1000.- in de Begroting is bedoeld voor ondersteuning van alle vrijwilligers die
voor MiddelSoam iets doen.
De bijdrage vanuit de gemeente voor 2021 blijft onduidelijk, men wil toe naar een
vaste bijdrage voor alle initiatieven in de hele gemeente zoals MiddelSoam, maar
daar moet eerst beleid voor komen en financiële ruimte voor gevonden.
Er wordt gevraagd wie Klaas Bult is. Dat is de nieuwe gebiedscoördinator vanuit de
gemeente Eemsdelta voor Middelstum en omstreken.
De Jaarrekening 2020 wordt vastgesteld door de leden. De Begroting 2021 is
besproken.

8. Vaststelling lidmaatschapsgeld 2021 en 2022.
Het voorstel van het bestuur is om de lidmaatschapsbijdrage 2021 en 2022 te houden
op hetzelfde niveau als in 2020: € 10.- per persoon per jaar, en € 15.- in het geval
van een gezin/meerdere familieleden woonachtig in één huis.
Er gaat na deze ALV een mail naar de leden om hen te vragen de bijdrage 2021 over
te maken.
9. Bestuurssamenstelling.
Jacomine Meyling is aftredend bestuurslid maar heeft zich herverkiesbaar gesteld.
Zij wordt herverkozen door de leden voor een nieuwe termijn.
10. Rondvraag
- Ab Hooijer vertelt dat het Dorpsloket open is gebleven in de coronaperiode. enige
tijd is de inloop gesloten, maar het Dorpsloket is telefonisch en per mail bereikbaar
gebleven. Hij geeft enige voorbeelden van de vragen en dingen die ze voor de
mensen hebben kunnen doen.
- Alida Weisbeek vertelt dat er momenteel 295 leden zijn bij MiddelSoam op zo'n 200
adressen.
- Diana Klaassens van de werkgroep Ontmoeten vertelt dat ze weinig hebben kunnen
organiseren maar dat de workshop 'Schilderen' door Mary Velthoen een groot succes
was. Er volgen binnenkort nieuwe activiteiten.
- Yke Toepoel vertelt over de toekomst van het Hippolytushoes als woonzorgcentrum.
Het wachten is op het versterkingsadvies voor het huis. MiddelSoam zet in op
versterken en niet slopen. Er is contact gelegd met de nieuwe wethouder na de
vorming van de nieuwe gemeente.
11. Sluiting.

Na de pauze wordt de film over Middelstum uit 1966 vertoond. De film is gemaakt
door de Handelsvereniging.
Voor velen herkenbaar en soms nieuw.
Na de vertoning wordt gesproken over het idee om een nieuwe film te maken over
Middelstum, als tijdsbeeld in tijden waarin veel verandert in het dorp vanwege de
versterkingen als gevolg van de aardbevingen door gaswinning.
Dit zou misschien door een aantal verenigingen samen opgepakt moeten worden,
voor MiddelSoam alleen is dit te groot. Itamar Kool is al eens gepolst en is
enthousiast.
De aanwezige leden vinden dit een goed idee, maar benoemen dat dit wel veel werk
zal zijn en het nodige zal gaan kosten.

