Verslag jaarvergadering Dorpsbelang Luttelgeest 26 maart
Info vooraf:
Die jaar is de jaarvergadering een video geworden. Hiervoor is gekozen omdat er vanwege
het Corona virus geen mogelijkheden waren voor een fysieke vergadering. Daarbij is de
vorige vergadering nog maar een half jaar geleden. Dit jaar ook geen Luttelgeesternaar
van het jaar omdat we zonder fysieke vergadering een verkozen persoon niet in het
verdiende zonnetje kunnen zetten.
Opening
Door Mariët Rommens
Vanuit de entree van ons dorp, wil ik u van harte welkom heten op deze jaarvergadering
2021 via een videopresentatie. Alles is anders. De vorige jaarvergadering is nog maar
net een half jaar geleden gehouden. Het verslag daarvan kunt U op het dorpsplein lezen,
net als maandelijkse nieuwtjes / voortgang van zaken. Deze keer van te voren
opgenomen; geen extra thema, geen verkiezing Luttelgeestenaar van het jaar. Geen sec
jaarverslag op het digitale dorpsplein, maar impressies van lopende zaken in het dorp
nu in deze video.
Er is natuurlijk wel het nodige gebeurt dit afgelopen half jaar. Alle kinderen zijn na de
herfstvakantie naar 1 schoolgebouw gegaan. Over de plannen voor het buitenterrein
krijgt u straks een impressie. Bewoners van de nieuwbouw in de Lange Brink konden
voor kerstmis hun nieuwbouwhuizen betrekken. De nieuw te bouwen koopwoningen
aan de Kerkstraat zijn snel naar toekomstige eigenaren gegaan. De Ontmoeting is
doorgegaan met wandelen met een onderbreking van 3 maand: ze lopen weer!
Vrijwilligers zoeken af en toe contact met individuele deelnemers van de Ontmoeting. En
is veel gewandeld en gefietst door en rond Luttelgeest, in het Kuinderbos. Naar buiten
en in beweging zijn, daar hebben we hier de ruimte voor. Ook is er veel getennist en we
hebben volop genoten van sneeuw en ijspret, op de ijsbaan en elders op het oude land.
Voor velen was dit een fijne onderbreking in alles, maar vooral van het thuiswerken, of
niet naar school kunnen. De verbouwing en renovatie van de Bosfluiter zijn gestaag
doorgegaan. Het was misschien wel de beste planning die er maar kon zijn… Ook
hierover later meer. Het vieren van het 70 jarig bestaan is uitgesteld. Daarover hoort u
straks de CC. Een groepje Luttelgeestenaren werkt voortvarend aan een boek met
verhalen over de geschiedenis van Luttelgeest naar aanleiding van het jubileum. De
commissie hoopt voor de zomer het boek te kunnen presenteren en aan te bieden.
We moeten nog weer volhouden met avondklok en Lock down. De besmettingen blijven
maar stijgen. Wanneer we weer kunnen samenkomen, in teamverband sporten, een
kaartje leggen, eten of een biertje drinken met elkaar, gewoon naar winkels of de bieb

kunnen, of zelfs op vakantie gaan, weten we niet; het hangt allemaal af van het verloop
van de cijfers en de voortgang van de vaccinaties. Dus er is bv ook nog geen klussendag
gepland. Tot slot roepen we wederom alle buurtverenigingen op om een
contactpersoon, met telefoonnummer en emailadres aan ons secretariaat door te geven:
doprsbelangluttelgeest@hotmail.com. We hebben er pas enkele binnengekregen; we
denken dat we op deze manier sneller en makkelijker met buurtverenigingen contact
kunnen hebben.
Voor nu gaan we kijken naar de financiële verantwoording, nemen we afscheid van 2
superkrachten van Dorpsbelang, Marnella en Johan; we stellen de nieuwe leden voor, en
u krijgt een aantal impressies van lopende zaken in het dorp. Veel kijk en luister plezier!
Notulen jaarvergadering september 2020
Er zijn geen aanvullingen of vragen binnengekomen. De notulen zijn hierbij definitief
vastgesteld.
Financieel verslag
Financieel verslag Dorpsbelang door Johan Scholtens.
Financieel verslag van de Ontmoeting door Else Vlieland.
De kascontrole van Dorpsbelang is uitgevoerd door Daniël Scholtens en Richard
Westveer en akkoord bevonden.
De andere kascontroles van de Dorpskrant, de Culturele Commissie, MFE, de
Ontmoeting en de autocross zijn verricht door Dorpsbelang (Johan Scholtens) en
akkoord bevonden.
We zoeken nog iemand die volgend jaar de kascontrole van Dorpsbelang wil doen samen
met Richard Westveer.
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Johan Scholtens en Marnella Metsemakers.
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. De voorgedragen leden worden daarmee
gekozen:
Han Vaandrager als penningmeester en Kevin van Ruiten als secretaris.
Jaarverslag en lopende zaken
De Bosfluiter – door Ian Hale
Er is een vertraging in de verbouwing door een fout in de dakconstructie dat nu
verholpen is.
Vanaf 1 juli is iedereen weer welkom in de Bosfluiter.
Pannakooi en Beleefbos – door Chris van Vilsteren

Naast de school de Floreant komt een pannakooi te staan. Daarnaast komt achter de
school een beleefbos met toestellen om te bewegen voor jong en oud. Ook voor de school
komen een speel en ontmoetruimte voor het hele dorp. Naast beweegtoestellen komt er
een (open lucht)theateropstelling te staan.
Speeltoestel bij de Dierenweide
Er staat een nieuw speeltoestel bij de Dierenweide. Het toestel is gesponsord door de
Crosscommissie.
Bankje Kuinderbos
Dorpsbelang heeft een bankje geschonken welke in het Kuinderbos is geplaatst.
Nieuwbouw Kerkstraat – door Mateboer
Van de schoolwoningen zijn 7 van de 8 woningen verkocht. De prognose start bouw is
najaar 2021 en de prognose oplevering is 2e kwartaal 2022.
In de kerk zullen 6 woningen komen, waarvan 1 in de toren. Dit zit nu in de ontwerpfase.
In de consistorie worden bergingen gemaakt. Vanwege het vermoeden van
aanwezigheid van vleermuizen, moeten eerst nog diverse flora- en faunaonderzoeken
plaatsvinden. De prognose start bouw is het 4e kwartaal 2022. Meer informatie is te
vinden op www.kerkenschool.nl
Culturele commissie
De activiteiten in 2020 en het financieel verslag worden gepresenteerd door de
Culturele Commissie en ze hopen dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten.

