DORPENFEEST HSW 2015
Notulen vergadering straat coördinatoren d.d. 9 maart 2015
Aanwezig namens bestuur: Oene v.d. Meer, Sietze Greydanus, Yvonne Grimme,
Geke Colijn en Grietje de Jong-Raske
Aanwezige straatcoördinatoren: zie presentielijst.
Afwezig met kennisgeving: Sophia Velema, Hans Uffen en Karin Wieringa.
_________________________________________________________________________
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Opening
Oene opent de vergadering met de vermelding van de tussenstand van de collecte.
Hij bedankt alle collectanten voor hun inspanningen.
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Commissies
Optochtcommissie:
De optochtcommissie heeft de route vastgesteld. Ter vergadering ontstaat een
discussie over de route. De optochtcommissie beraadt zich op de vraag en komt daar
richting de vraagsteller op terug.
De kar hoeft gedurende de optocht geen verlichting te voeren.
Alle wagens worden door de optochtcommissie gecontroleerd in de weken
voorafgaand aan de optocht. Dit om problemen tijdens de optocht te voorkomen.
Er hebben zich inmiddels 32 wagens aangemeld. De optochtcommissie vraagt de
naam van 1 contactpersoon per wagen.
Meerstad doet niet meer mee; de optocht gaat niet bij Meerstad langs.
Commissie kerken
De voorbereidingen voor de viering van de gezamenlijke kerken op de
zondagochtend lopen.
Commissie Gospel
De organisatie van de gospelmiddag is rond. Het repertoire is bekend en de
muzikanten zijn gestart met de repetities.
Kindercommissie
Voor de kinderdag zijn diverse voorstellingen geboekt. Daarnaast wordt nog een
creatief deel ingevuld.
Ouderencommissie
Het programma is rond. Er zijn 2 koren gecontracteerd. Vervoer wordt met 2 bussen
verzorgd. Er wordt gewerkt met kaarten; toegang is gratis. De begroting wordt
besproken met de penningmeester.
Er is (nog) geen leeftijdsgrens vastgesteld.
Bekkemarun
De organisatie loopt; de vergunning is binnen. De verkeersregelaars moeten nog
worden aangezocht. Na dit jaar stopt de Bekkemarun definitief.
Sponsorcommissie
De subsidieaanvraag dialoogtafel is ingediend. Deze week wordt op de aanvraag
beslist.

-2Muziekcommissie
De bands zijn gecontracteerd. Voor de 1e zaterdag is dat Hollands Verdriet. Op de
vrijdagavond na het stratenvoetbaltoernooi speelt Halte Hertekamp. Op de laatste
feestavond speelt Hot Town.
Bar-/kantinecommissie
De vrijwilligers worden geworven door de VV Harkstede. Speciale aandacht is nodig
voor de barbezetting op de slotavond.
Voor het jeugdvoetbal toernooi hebben zich inmiddels 50 teams aangemeld.
VV Harkstede gaat zich extra inspanningen getroosten om meer meisjesteams te
krijgen. De vrijwilligers worden geworven door de VV Harkstede. Speciale aandacht
is nodig voor de barbezetting op de slotavond.
Culturele Commissie
De samenstelling van de commissie is rond.
Divers
De invulling van de maandagavond is nog niet rond.
Voor de dinsdagavond is het plan opgevat om diverse fietstochten te organiseren.
Het bestuur zoekt nog vrijwilligers.
De openingact is nog niet bekend. Wel is besloten om aansluitend een avond te
organiseren voor de jeugd van 12-18 jaar.
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Heule Spann’de Spokentocht
Op 20 maart wordt de Heule Spann’de Spokentocht georganiseerd. Er hebben zich
nog weinig teams aangemeld.
De inschrijvingstermijn is verlengd en de leeftijdsgrens verlaagd naar 16 jaar.
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Website
Geen bijzonderheden.
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W.v.t.t.k./Rondvraag
Gevraagd is naar de gang van zaken rondom de combi-kaarten. Tijdens de collecte
zijn hierover vragen gerezen.
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Datum volgende vergadering
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op maandag 13 april 2015
om 20.00 uur in de kantine; uitnodigingen worden tijdig en via
e-mail verzonden.

