Jaarverslag 2019 van de Vereniging Dorpsbelangen Schouwerzijl
Ledenaantal
Op 1 januari 2020 waren 98 personen lid van de vereniging. Een toename met 3 ten opzichte van 1
januari 2019.
Bestuur
Op de algemene ledenvergadering van 6 april 2019 was Ireen volgens het roulatieschema van drie
jaar aftredend; zij is als secretaris aangebleven tot november 2019. Op de extra ledenvergadering
van 2 november 2019 werden Ria Schouten en Arjen Nolles benoemd. De officiële benoeming via de
Kamer van Koophandel geschiedde enkele weken later.
In 2019 was het bestuur als volgt samengesteld:
Jan Adriaan Nijboer voorzitter
Anneke Venema penningmeester
Ireen Niessen secretaris tot 22-11-2019
Ria Schouten secretaris vanaf 22-11-2019
Gonda Dijksterhuis lid
Arjen Nolles lid vanaf 22-11-2019
Het bestuur kwam dit jaar twaalf keer in vergadering bijeen.
Kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Marian van Dongen en Margriet de Graaf, heeft het financieel
jaarverslag 2018 gecontroleerd en goedgekeurd. In plaats van Margriet, die er twee jaar op had
zitten, werd Marieke Jongsma als nieuw lid benoemd.
Activiteiten
In 2019 organiseerden het bestuur en de verschillende commissies de volgende activiteiten:
De barcommissie zorgde weer elke maand voor het proatcafé en voor de bediening en bevoorrading
van de bar ten behoeve van andere activiteiten in het dorpshuis, zoals: • 1 januari jaarwisseling
2018-2019 • 5 januari nieuwjaarsvisite • 2 februari eetcafé (thema stamppot) • 2 maart proatcafé •
6 april proatcafé na de ALV • 4 mei proatcafé • 8 juni proatcafé • 6 juli Proaten in Toen • 5
september presentatie ontwerp haveninrichting en brainstormbijeenkomst weginrichting • 7
september proatcafé • 11 september onthulling bank begraafplaats • 26 september
informatieavond waterschap: beheer waterpeil Kromme Raken • 2 november extra ALV plus
proatcafé • 20 november informatieavond waterschap 2: beheer waterpeil Kromme Raken • 7
december sinterklaasspel plus proatcafé • Op 19 september vond er een begrafenis plaats van een
oud-inwoonster van ons dorp.
Speeltuincommissie
Eind juli zijn de speeltoestellen opgeknapt. De gemeentelijke subsidie is uitgekeerd.
Website van de dorpsvereniging
Deze werd steeds actueel gehouden door de websitecommissie.
Culturele commissie
Afgelopen jaar werd de volgende activiteit georganiseerd: • een aquarelcursus onder leiding van
Britta van Groningen à Stuling – op 4, 11, 18, 25 januari en 1 februari
Waarman
In februari, juni en oktober 2019 werd een Waarman uitgebracht. Voor mededelingen op korte

termijn, zoals aankondigingen van allerlei activiteiten, werd gebruikgemaakt van e-mail, flyers, de
website en daarnaast de groepsapp (niet officieel van Dorpsbelangen, maar wel veel gebruikt).
Dorpshuis
De brandblussers hebben hun jaarlijkse keuring ondergaan.
Duurzaam Schouwerzijl
In 2019 was de dorpsvereniging lid van de Groninger Energie Koepel. Eind december namen acht
huishoudens in Schouwerzijl hun elektriciteit af bij EnergieVanOns (voorheen NLD — Noordelijk
Lokaal Duurzaam). Als bemiddelaar en wederverkoper ontvangt de dorpsvereniging daarvoor een
jaarlijkse bijdrage.
Sienemarne
Sienemarne heeft in 2019 negen keer een filmavond georganiseerd, namelijk op 19 januari, 16
februari, 16 maart, 13 april, 18 mei, 20 september, 19 oktober, 16 november (jubileumavond: 40
jaar) en 21 december.
Sinterklaas
Er heeft in 2019 geen sinterklaasintocht plaatsgevonden.
Oud papier
In samenwerking met Mensingeweer is het oud papier weer zes keer door vrijwilligers opgehaald en
naar de container in Mensingeweer gebracht: op 16 februari, 20 april, 15 juni, 17 augustus, 19
oktober en 21 december.
Overleg met de gemeente
• In het kader van het project Werken aan de dorpen is de zitgelegenheid – de ronde stenen bank
met de door een speciale ‘stenentekstcommissie’ gekozen dichtregel – op de begraafplaats
gepresenteerd in aanwezigheid van de wethouder en onze contactpersoon, Roelke Nienhuis. Ook
over de weginrichting/de plaatsing van verkeersobjecten is herhaaldelijk gecommuniceerd; een en
ander heeft vertraging opgelopen door de activiteiten rondom het herstel van de kademuren en de
haveninrichting.
• Met behulp van meldingen van dorpsgenoten en een schouwronde is weer een schouwverslag met
foto’s opgesteld en naar de gemeente gestuurd. Enkele dringende zaken zijn door de gemeente
hersteld en verbeterd. Een aantal zaken is nog niet aangepakt in verband met de herinrichting van
de haven na de restauratie van de kademuren – zie volgende punt.
Kademuren: overleg met waterschap, aannemer en gemeente
De activiteiten rondom de kademuren hebben flink wat vertraging opgelopen in verband met KPNkabel, riool, waterleiding en andere problemen. De afronding laat nog op zich wachten. Er heeft
geregeld overleg plaatsgevonden met diverse partijen (en tussen die partijen onderling); ook zijn er
over en weer brieven en e-mails gestuurd.
Commissie weginrichting
Er is een nieuwe commissie weginrichting opgericht. Deze zal in het verlengde van de inrichting van
de haven (en voortbordurend op de adviezen van de verkeerscommissie in 2017) plannen maken,
die aan de inwoners van Schouwerzijl zullen worden voorgelegd.

Vastgesteld op de ALV 5 september 2020 Vereniging Dorpsbelangen Schouwerzijl
maart 2020 - Ireen Niessen, secretaris t/m november 2019

