Verslag Algemene Ledenvergadering Wierde en Dijk
22 maart 2016 in Café Hoornstertil te Wehe Den Hoorn
Aanvang 20.00 uur, veertig leden aanwezig

1. Voorzitter Koos Koop opent de vergadering.
2. Mededelingen: Clara Prins heeft haar ondersteunende diensten gestaakt, de voorzitter
bedankt haar voor haar inzet; de verslagen van de SNL-tellingen 2013/14 liggen hier op tafel
en kunnen worden meegenomen en als derde een extra agendapunt over de contributie.
3. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 10 maart 2015 wordt zonder
opmerkingen vastgesteld.
4. Financiële zaken: de penningmeester geeft een toelichting op de jaarcijfers en beantwoordt
enkele vragen, daarbij ondersteund door Yvonne de Vries van kantoor Vreugdenhil. De
kascommissie brengt verslag uit en stelt voor het bestuur decharge te verlenen, waarmee de
aanwezigen instemmen door applaus. Aftredend commissielid Klaas Sijpkens wordt bedankt
voor zijn diensten en naast Geert Bos wordt nu Louwke Meinardi benoemd in de
kascommissie. De begroting wordt besproken en goedgekeurd. Als extra agendapunt: het
bestuur licht toe dat gezien de vorming van het Collectief en het wegvallen van inkomsten uit
projecten een contributieverhoging van 20,- naar 25,- euro verstandig lijkt. De vergadering
stemt hier van harte mee in.
5. Joke Hellenberg en Trudy van Wijk geven een foto-impressie van de activiteiten van het
afgelopen jaar.
6. Koos Koop zet uiteen hoe het Collectief Midden Groningen, waarin Wierde en Dijk
participeert, in zijn eerste jaar is gaan functioneren.
7. Attie Bos geeft een toelichting over een nieuw en goedgekeurd project over het
bouwen/verbouwen van landbouwschuren met hulp van een architect. Voor de meerkosten
kan een subsidie worden verleend.
8. De bestuursleden Anneke Flach, Attie Bos en Koos Koop worden bij acclamatie herkozen.
9. Bij de rondvraag krijgt Leo Leunissen voor het voortreffelijke web-beheer een boek
aangeboden.
10. De heer Ben Westerink – tevens donateur van deze verenging – geeft een boeiende inleiding
over de ontstaansgeschiedenis van het Marnegebied. Hij deelt mee dat wij uit ‘nieuwe
Friezen’ afkomstig zijn en dat bewoning van de kwelders rechtsstreeks te maken heeft met de
opslibbing ervan.
11. De vergadering wordt om 10.45 gesloten.

