verslag jaarlijkse ledenvergadering Oterleker gemeenschap
datum woensdag 21 december 2020
Toegezonden aan: Rob Hilberts, Jan Waller, Anja Tamis, Bert de Groodt, Wim Blackstone, Ankie
Luiken, Bianca Deinum, Corrie Doeschot, Annie Heinis, Weri van der Meer, Willem Hassefras,
Gabrie Geelof, Herman Sierag.
Vanwege de Corona pandemie is een bijeenkomst voor de ledenvergadering in de Woeste Hoeve
niet mogelijk, daarom heeft het bestuur dit jaar gekozen voor een andere opzet. Degenen die zich
voor de ledenvergadering hadden aangemeld, hebben de uitnodiging voor de jaarlijkse
ledenvergadering en de relevante stukken schriftelijk via de mail ontvangen, met het verzoek hierop
een desgewenst een reactie te geven.
In de uitnodiging zijn wat actuele zaken genoemd;
 De gemeente heeft het voornemen om het huisvuil voor een gedeelte van het dorp op een
andere manier in te zamelen. In plaats van de grijze bak komen er dan containers op een
aantal plaatsen in het dorp. Mogelijk komt de gemeente daar in het begin van het jaar met
meer informatie over.
 De Oterleker Gemeenschap is in overleg met de gemeente over de huur van een ander
gedeelte van de Woeste Hoeve dan de zolder die we nu huren, tegen dezelfde kosten.
Hiermee zouden we meer inkomsten kunnen genereren. De gemeente heeft dit verzoek van
ons gekoppeld aan een onderzoek naar de efficiëntie van dorpshuizen in het algemeen.
Hierdoor en doordat corona roet in de overleggen met de gemeente strooit loopt dit nu al een
jaar.

In een bijlage bij de uitnodiging:
 Het verslag van de jaarlijkse ledenvergadering 14 mei 2019
 Het secretarieel verslag opgenomen met daarin een compact overzicht van de activiteiten in
2019.
 Het financieel verslag van 2019. Het jaarlijks tekort lijkt een trend te worden. De beheerders
van de Woeste Hoeve hebben wel plannen om meer inkomsten te genereren, maar door
corona heeft dat in 2020 nog geen voeten in de aarde kunnen krijgen, maar dat komt er aan.
Bij goedkeuren wordt de penningmeester decharge verleend. Een nieuw kascommissielid
voor volgend jaar, Erwin Deinum, is reeds bij ons aangemeld, hij gaat dat in 2021 samen
met Thera Koetsier doen.
 Het aftreed-schema laat zien dat er statutair niemand aftredend is. Wel is Jantine in oktober
verhuisd naar Groningen waardoor ze haar functie als penningmeester moest neerleggen
Anja neemt haar taken tijdelijk waar. Gelukkig hebben twee nieuwe bestuursleden zich
gemeld; Ankie Luiken en Bianca Deinum.
Bianca wil graag een rol in het bestuur bekleden en het penningmeesterschap wel op zich
nemen.
Ankie heeft aangegeven dat ze de komende tijd wat andere prioriteiten heeft die voorrang
hebben, maar zij schuift wellicht in het voorjaar weer bij ons aan.
Voorts heeft Gabrie aangegeven de rol van voorzitter wel te willen bekleden.
Op bovengenoemde bijlagen en genoemde wijzigingen in het bestuur zijn van de deelnemers aan de
ledenvergadering geen opmerkingen of bezwaren ontvangen en daarmee vastgesteld.

Ontvangen reacties op de ledenvergadering:
Wim Blackstone: Helemaal akkoord en fijne dagen alvast. Dat 2021 maar een gezond jaar mag gaan
worden.
Annie Heinis:
Het is prima zo in corona tijd kan het niet anders.
Ik heb wel misschien een idee voor alle oterlekers
Een hart onder de riem te steken in deze vervelende corona tijd
Om misschien een kaartje of een kaarsje namens de OG te geven
Iedereen die in oterleek woont niet een uitgesloten.
Je laat ook zien dat je er nog bent.
En ik denk dat het gewaardeerd wordt.
Het is maar een idee je hoeft er niets mee te doen
Weri van der Meer: Ik heb de volgende punten die ik graag zou willen inbrengen bij de OG:
 ik las in het verslag van de vorige leden vergadering dat Annie Heinis het punt had
ingebracht betreffende het matige groenonderhoud. Ik kan dat beamen. Ik heb al enkele
keren geklaagd bij de gemeente over het onderhoud van de bomen op de hoek
Bosweg/Dorpsstraat. Daar zijn een aantal dode takken (zelfs loshangend) die verwijderd
moeten worden. Ik zal doorgaan met klagen, maar kan de OG daar ook iets in betekenen?
 ik erger mij aan het rijgedrag in de Dorpsstraat. Er wordt te hard gereden, ook door
dorpsbewoners. Wie gaat ze daarop wijzen? C.q. gaat de gemeente nog eens snelheid meten?
 in het verlengde daarvan is er het overtreden van de regels tegen sluipverkeer. Zowel 's
morgens als 's avonds rijden er vele niet dorpsgenoten door Oterleek.
 welke ideeën heeft de OG over energieprojekten. We zien in de Rijp vergaande plannen,
maar een beetje kleiner kan ook helpen. Via de "postcoderoos" regeling moet het toch
mogelijk zijn om de vele m2 dak van de bedrijven in en direct om Oterleek heen te voorzien
van zonnepanelen en te koppelen aan een grote groep Oterleekse huizen.
Willem Hassefras: goed bezig!! Hou vol en blijf gezond. Fijne dagen gewenst.

