
Verslag vergadering verenigingen en stichtingen in Gasteren

Datum: 30 Maart 2021
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Thuis via Zoom
Aanwezig: Gert Hilbolling (toneelvereniging),Jeroen Oomen( ijsvereniging),Arno Klee 
(Dorpshuis, Gasteren Goed voor Elkaar),Erik de Weme (Af en toe wat), John v/d 
Kaap(redactie),Ben Mulder(Rietvogels, Glasvezelwerkgroep), Jeannet Reinders, Iris 
Koffijberg en Beanca Hollander (dorpsbelangen)

 1 Opening
Iris opent de vergadering

2 Rondje informatie door verenigingen /stichtingen
IJsvereniging:
Goed dat er 1 weekend ijs is geweest, genoten, was leuk. Het ijshokje 
wordt aan de voorkant opgeknapt. De vereniging heeft grond 
aangekocht. 

Toneelvereniging:
Op 9 februari 2020 speelde Toneelvereniging Amicitia voor het laatst een 
voorstelling in Pannenkoekenboerderij Brinkzicht. Het was een afscheid, 
maar achteraf was het dat in meer opzichten. Een maand later zat 
Nederland in een lockdown. In de loop van het jaar werd duidelijk dat het
opvoeren van een blijspel met soms 10 mensen op het toneel niet tot de 
mogelijkheden behoorde. Daarom hadden we besloten in twee groepen 
een eenakter in te gaan studeren en die dan in de loop van juni  2021 
buiten bij ons nieuwe onderkomen in de Gasterije op te voeren. Maar dat
plan hebben we niet kunnen uitvoeren. De Gasterije is nog steeds dicht 
en samenkomen met een groep van 5 volwassenen is niet toegestaan. Dit
jaar dus geen opvoering van Amicitia.
De overstap naar de Gasterije is een ingrijpende operatie. Ons dorpshuis 
beschikte niet over een goede podiumvoorziening. Samen met het 
bestuur van Stichting Dorpshuis zijn subsidies aangevraagd. De subsidies 
zijn allemaal toegewezen. Dat betekent dat het Dorpshuis binnenkort 
beschikken over een multifunctioneel podium met een nieuwe 
lichtinstallatie, coulissen en gordijnen. Net als iedereen hopen we binnen 
afzienbare tijd weer aan het werk te kunnen met een nieuwe voorstelling 
op het nieuwe prachtige podium.

Dorpshuis:
Er komt een nieuw podium en toneelgordijnen in het dorpshuis. De 
berging wordt hiervoor aangepast. Er is subsidie verleend door de 
gemeente Aa en Hunze, Het VSBfonds, het Rabofonds en het 
Oranjefonds.
Er komt een staalconstructie te hangen (voor de gordijnen en verlichting) 



die weg te draaien is zodat er niemand last van heeft als het podium niet 
in gebruik is.
De grond die de peuterspeelzaal jaren in gebruik heeft genomen, is 
teruggegeven aan Enting. De erfscheiding is weer zoals het hoort.
Financiële plaatje in 2020 is met positief resultaat geëindigd, in 2021 is de
verwachting dat er een exploitatietekort is van €13.000 euro. Er wordt 
ingeteerd op de buffer die er was. Er worden acties opgezet om 
additionele inkomsten te genereren
De beheerders hebben besloten om beide een baan naast het dorpshuis 
te vervullen, hierdoor zullen zij in overleg met de verenigingen minder 
aanwezig zijn in het dorpshuis.

Gasteren Goed Voor Elkaar:
GGvE is nu een “vereniging in oprichting”, zo kan er als rechtspersoon 
zelfstandig subsidie aangevraagd worden. Er is een ledenvergadering 
nodig om een vereniging op te richten, dat moet dus wachten tot na de 
corona.
Er zijn geen huiskamerbijeenkomsten, wel bezoekjes, vervoer en 
klussendienst.
Het jaarverslag over 2020 staat op de website.

Af en toe Wat:
Rustig jaar gehad, gaan voorbereidingen doen voor de In- en 
ontspanningsweek te organiseren in september.
Mocht dit niet doorgang vinden kijken ze later in het jaar naar een 
activiteit.
Ze zijn blij met het podium dat er komt.

Redactie:
Een paar mensen uit het dorp wilden hun naam van de website. Hier is 
gehoor aan gegeven. Het AVG beleid dat hierop van toepassing is, is 
gemaakt door de redactie en de Vereniging Dorpsbelangen.
De website heeft hinder van hackers/spam, ze concentreren zich op het 
verder verbeteren van de beveiliging van de website.
Er komt weinig nieuws op de site door de weinig activiteiten.

Rietvogels:
Vereniging ligt stil, nog geen vooruitzicht wanneer de activiteiten weer 
worden opgepakt.
De contributie is en wordt voor een deel geïnd. De vereniging heeft het 
dorpshuis een bedrag geschonken.
In december heeft de rietvogels een attentie naar de leden gebracht.
De opbrengst van de Rabo club support wordt gebruikt voor de aanschaf 
van buitenmaterialen

3 Rondvraag



Gert geeft zijn waardering voor het feit dat er een vergadering is. Erik 
sluit zich hierbij aan.
John vraagt of het verslag op de website komt?
Jeroen geeft aan dat de ijsvereniging geen contributie vraagt dit jaar, 
omdat zij het niet verantwoord vinden om langs te deuren te gaan in 
coronatijd. Gelukkig heeft de ijsvereniging ook een bijdrage ontvangen 
van de Rabo club support
Ben bedankt een ieder die glasvezel heeft voor het geduld van het lange 
wachten.
Iris bedankt de werkgroep glasvezel voor het vele werk er geleverd is.

4 Sluiting
Iris dankt iedereen voor de deelname aan deze vergadering.


