DORPENFEEST HSW 2015
Notulen commissievergadering d.d. 2 maart 2015
Aanwezig namens bestuur: Oene v.d. Meer, Sietze Greydanus, Yvonne Grimme, Geke
Colijn, Piet Koehorst en Grietje de Jong-Raske
Aanwezig namens de VV Harkstede: Albert Koers
Aanwezige commissieleden: zie presentielijst.
Afwezig met kennisgeving: jeugd-, culturele-, sponsor- en kindercommissie.
_________________________________________________________________________
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Opening
Oene opent de vergadering.
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Commissies
Optochtcommissie:
De optochtcommissie heeft een gesprek gehad met Meerstad. Het lukt Meerstad niet
de organisatie van de grond te krijgen.
De concept-route is besproken en geaccordeerd. De route wordt binnenkort op de
website geplaatst.
Op dit moment hebben zich 29 wagens aangemeld voor de optocht. Ook lopen er
muziekkorpsen mee.
Kinderen en volwassenen op de wagens moeten zelf voor een verzekering zorgen.
Vanuit het bestuur zijn nog contacten met assurantietussenpersonen over een goede
evenementenverzekering,
Er zullen duidelijke regels opgesteld worden voor de optocht zelf. Dit om de
veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen (niet aan de wagens hangen; niet naast
de rijdende wagens meefietsen e.d.).
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.
Bekkemarun
De organisatie loopt; de vergunning is binnen. De verkeersregelaars moeten nog
worden aangezocht.

Sponsorcommissie
De subsidieaanvraag dialoogtafel is ingediend.
-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.
Culturele Commissie
De samenstelling van de culturele 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.
3.

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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Wv.t.t.k./Rondvraag
Er zijn verder geen vragen.
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Datum volgende vergadering
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op dinsdag 7 april om 20.00
uur in de kantine; uitnodigingen worden tijdig en via e-mail verzonden.
N.B.
De commissies wordt gevraagd de draaiboeken op 7 april te bespreken met
het bestuur.

