DORPENFEEST HSW 2015
Notulen vergadering straat coördinatoren d.d. 12 januari 2015
Aanwezig namens bestuur: Oene v.d. Meer, Sietze Greydanus, Yvonne Grimme,
Geke Colijn en Grietje de Jong-Raske
Aanwezige straat coördinatoren: Zie presentielijst
Afwezig met kennisgeving: Albert Koers, Jacqueline van Duynhoven, Karin Wieringa.
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Opening
Oene opent de vergadering en wenst de aanwezigen een gelukkig en gezond
dorpenfeestjaar.
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Commissies
Jeugdcommissie:
Op korte termijn vindt er overleg plaats met de jeugdcommissie over de doelgroep
en de invulling van het programma. Er zijn verschillende opties voor het jeugdfeest.
Optochtcommissie:
De optochtcommissie stelt op korte termijn de route vast. Daarbij wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met de straten die wel/niet deelnemen. Het reglement
wordt binnenkort op de website geplaatst. In het reglement worden ook regels
opgenomen over de alcoholgrens van 18 jaar. Deelnemers aan de optocht jonger dan
18 jaar mogen geen alcohol nuttigen. Optochtcommissie en bestuur zullen daar
streng op toezien. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de beheerder van de
wagen. Als blijkt dat de alcoholregels worden overtreden, dan wordt de kar uit de
optocht gehaald.
Er zijn nog steeds veel vragen over de verzekering van vrijwilligers, deelnemers en
bestuurders van de tractoren. De optochtcommissie zal in overleg met het bestuur
de richtlijnen inzake de verzekering(en) opnemen in het Optochtreglement.
Op dit moment zijn 23 wagens aangemeld.
De optochtcommissie wordt gevraagd de begin- en de eindtijd van de optocht in het
reglement op te nemen.
Commissie kerkdienst
De voorbereidingen voor de gezamenlijke kerkdienst op de zondagochtend zijn in
volle gang.
Commissie Gospel
De organisatie van de gospelmiddag is rond. Het repertoire is bekend en de
muzikanten zijn gestart met de repetities.
Kindercommissie
Ook de organisatie van de kinderdag is (nagenoeg) rond.
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Deze week vindt er overleg plaats tussen de ouderencommissie en een deel van het
bestuur. In een eerder stadium heeft de ouderencommissie aangegeven de
combinatie met de Bekkemarun op de donderdag niet erg gelukkig te vinden. Vanuit
het bestuur is het voorstel gedaan de culturele dag te verplaatsen naar de donderdag
waardoor de ouderencommissie over de dinsdag kan beschikken.
Bekkemarun
Voorbereidingen lopen. Jacob Bekkema en Oene vd Meer stemmen af over de
vergunningaanvraag. De overkoepelende vergunning wordt eind januari/begin
februari aangevraagd. De vraag ligt voor of de vergunning voor de Bekkemarun daar
in meegenomen moet en kan worden.
Sponsorcommissie
De sponsoring loopt goed. Nog niet alle potentiële sponsoren zijn benaderd.
Vanuit de vergadering zijn verschillende potentiële sponsoren genoemd t.w.:
• Loket leefbaarheid
• Appeltjes van oranje
• Oranjefonds.
De namen worden aan de sponsorcommissie doorgegeven.
Voor de t-shirts van de vrijwilligers is een sponsor gevonden. Speciaal voor het
dorpenfeest is een uniek logo ontworpen. Daarnaast zal deze sponsor hoodies met
hetzelfde logo te koop aanbieden.
Er zal dit jaar een glossy (A-4) magazine over het dorpenfeest verschijnen,
verzorgd door drukkerij ’t Hartje.
Muziekcommissie
De muziekcommissie heeft inmiddels een aantal bands gezien voor de diverse
programma-onderdelen.
De prijsuitreiking van de optocht vindt plaats tijdens het avondfeest (Hollandse
Avond) na afloop van de optocht.
Halte Hertekamp zal op de vrijdagavond na het stratenvoetbaltoernooi optreden.
Voor het slotfeest wordt een grote feestband gecontracteerd.
Bar-/kantinecommissie
De VV Harkstede zal zorgen voor een bar-/kantinecommissie. Zodra het programma
definitief is wordt ook de bemensing geregeld. In eerste instantie vanuit de vv
Harkstede, maar bij onvoldoende vrijwilligers ook via de verschillende commissies en
het bestuur. Vrijwilligers voor de horeca kunnen ook via de straatcoördinatoren
worden aangemeld bij Jen Weites (gert.weites@home.nl).
Aan de straatcoördinatoren wordt gevraagd per straat 1 vrijwilliger te leveren voor
de opbouw en de afbraak van de feesttent. Nadere informatie over tijdstippen volgt.
Culturele Commissie
Er hebben zich nog geen vrijwilligers aangemeld voor de culturele commissie.
Vrijwilligers a.u.b. melden bij het secretariaat.
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Heule Spannende Spokentocht
Op 20 maart wordt de Heule Spannende Spokentocht georganiseerd. Doel daarvan is
de bouwers en de vrijwilligers uit de straten met elkaar kennis te laten maken in een
onwijs spannende setting. Informatie wordt binnenkort geplaatst op de website. Aan
de straatcoördinatoren is een flyer uitgereikt. Er zijn geen kosten verbonden aan de
spokentocht.

4

Website
De website (www.dorpenfeest.nl) is in de lucht. Er verschijnen regelmatig
mededelingen en nieuwtjes op de site. Er inmiddels een facebook pagina
aangemaakt. Van één van de straatcoördinatoren is de vraag gekomen om op de
site aparte pagina’s voor de diverse deelnemende straten te maken waarmee de
straten via de website informatie kunnen delen.
Dit voorstel wordt door de overige deelnemers niet onderschreven.
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Collecte
De collecte wordt in de eerste week van maart gehouden. De straatcoördinatoren
pakken de collecte op voor hun eigen straat.
Ook in de straten waar geen straatcoördinator is gemeld wordt gecollecteerd.
Het bestuur komt op korte termijn met de nadere invulling van de collecte.
De straatcoördinatoren krijgen informatie over de collecte die ze kunnen verspreiden
in de eigen straat. Ook worden intekenlijsten door het bestuur aangeleverd.
In de bestuursvergadering van 19 januari a.s. wordt besproken op welke wijze
verder over de collecte zal worden gecommuniceerd.
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Spaarpotjes HSW
In het kader van “een appeltje voor het dorpenfeest” heeft het bestuur speciaal voor
het Dorpenfeest spaarpotjes laten maken met het logo van het dorpenfeest daarop.
Kosten € 2,50 per stuk.
De spaarpotjes worden te koop aangeboden bij de Marskramer, maar zijn ook af te
halen bij Grietje de Jong-Raske en bij de straatcoördinatoren.
De suggestie is gedaan de spaarpotjes na afloop van de collecte bij de plaatselijke
middenstand neer te zetten.
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W.v.t.t.k./Rondvraag
Gevraagd is naar de gang van zaken rondom de kaartverkoop voor het slotfeest.
Het bestuur komt hierop terug.
Een chauffeur met een autorijbewijs mag een tractor besturen. Wel moet de tractor
worden aangemeld bij de eigen verzekering.
Op verzoek van Meerstad worden you-tube filmpjes van eerdere dorpenfeesten op
de website geplaatst.
Tijdens de vergadering zijn contacten gelegd om de straatcoördinatoren van
Meerstad bij te praten over de gang van zaken rondom het dorpenfeest.
Onder het motto “Het is pas feest als je met de banner van HSW op de foto bent
geweest” worden de straatcoördinatoren uitgenodigd om op ludieke wijze met de
banner op de foto te gaan. De foto’s worden op de website geplaatst.
Er is nog geen invulling gevonden voor de openingsact op vrijdag en voor de sluiting
op zondag 14 juni. Suggesties zijn welkom.
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Datum volgende vergadering
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op maandag 9 maart 2015
om 20.00 uur in de voetbalkantine; uitnodigingen worden tijdig en via
e-mail verzonden.

