DORPENFEEST HSW 2015
Notulen vergadering straatcoördinatoren d.d. 20 oktober 2014
Aanwezig namens bestuur: Oene v.d. Meer, Yvonne Grimme, Geke Colijn, Piet Koehorst en
Grietje de Jong-Raske.
Aanwezig namens de VV Harkstede: Albert Koers.
Aanwezige straatcoördinatoren: 24, volgens presentielijst.
Afwezig m.k.: Karin Wieringa, Jan Hendrik Smit, Sophia Velema.
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Opening
Oene opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De straatcoördinatoren hebben
een belangrijke rol in de voorbereidingen naar het dorpenfeest. De voorzitter geeft aan bijzonder blij te
zijn met zoveel aanwezigen.
De taken van de straatcoördinator zijn:
•
aanspreekpunt voor de bewoners in de straat en het bestuur;
•
bewoners van de straat enthousiast maken om met elkaar een versierde wagen te
maken;
•
een goede locatie vinden voor het opbouwen van de wagen;
•
een inzameling houden t.b.v. materialen voor de wagen onder de straatbewoners;
•
geld inzamelen onder de straatbewoners voor Stichting Dorpenfeest (in februari);
•
verspreiding van programmaboekjes en kaartverkoop voor het gezamenlijke
avondfeest;
•
benaderen van vrijwilligers voor de diverse activiteiten en klussen.
Het is daarmee een verantwoordelijke, maar ook hele leuke taak. Nog niet voor alle straten is een
coördinator bekend. De lijst met namen, emailadressen en telefoonnummers wordt t.z.t op de website
geplaatst.
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Programma
Oene licht het concept programma van het dorpenfeest 2015 toe:
Vrijdag 5 juni 2015
opening + jeugdfeestavond
Zaterdag 6 juni 2015
overdag optocht + ’s avonds feest in tent
Zondag 7 juni 2015
’s morgens kerkdienst, ’s middags gospel
Maandag 8 juni 2015
‘s avonds: Gooische vrouwen bingo of alternatief
Dinsdag 9 juni 2015
culturele dag + avondprogramma
Woensdag 10 juni 2015
overdag kinderfeest, einde middag
sponsoren bijeenkomst,
‘s avonds wedstrijd oud FC Groningen
Donderdag 11 juni 2015
ouderenmiddag, gevolgd door Bekkemarun
Er vindt nog onderling overleg plaats om ervoor te zorgen dat
beide programmaonderdelen goed op
elkaar aansluiten.
Vrijdag 12 juni 2015
stratenvoetbal met Hollandse (?) feestavond
Zaterdag 13 juni 2015
jeugdvoetbaltoernooi + GROTE feestavond
Zondag 14 juni 2015
voetbal + afsluiting tent/muziek
Het definitieve programma zal t.z.t. op de website www.dorpenfeest.nl worden geplaatst.
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Commissies
Voor de verschillende programmaonderdelen zijn aparte commissies gevormd.
Jeugdcommissie:
Namens het bestuur van het Jeugdhonk vormen Micky van der Heide en Dennis Eising de
jeugdcommissie.
Optochtcommissie:
De optochtcommissie bestaat uit Gea Wildeboer, Feitze Tilman, Anja Scholtens, Greetje Schrik.
Via Dorpsbelangen Woudbloem wordt nog een 5e commissielid aangezocht.
Commissie kerkdienst/Commissie Gospel
Voor de gezamenlijke kerkdienst zijn inmiddels contacten gelegd. Jannie van der Meer begeleidt de
invulling van de gospelmiddag.
Kindercommissie
De kindercommissie bestaat uitThea Koehorst en Maaike Eikenaar.
Ouderencommissie
Soetje Heidema en Harm Koerts vormen de ouderencommissie.
Sportcommissie
De sportcommissie is opgeheven. Jakob Bekkema neemt de organisatie van de run ter hand.
Sponsorcommissie
De sponsorcommissie wordt gevormd door Menso Oosting.
Muziekcommissie
René Wardenaar regelt samen met Alex Otten en Simon Gerds de muzikale invulling van de
verschillende avonden. Suggesties kunnen bij het secretariaat worden ingediend.
Bar-/kantinecommissie
De VV Harkstede zorgt voor een bar-/kantinecommissie. Jan Weites is het aanspreekpunt voor het
werven van vrijwilligers.
Culturele Commissie
Herma Kwak neemt zitting in de culturele commissie. Er worden meer leden aangezocht.
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Website
De website www.dorpenfeest.nl is in de lucht en wordt beheerd door Martha Posthumus.
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Financiën St. Dorpenfeest HSW
Hoofdsponsor van het Dorpenfeest 2015 is de Ondernemersgroep OGHS. Oudpapieracties, sponsoring
en een nog te organiseren collecte moeten de nodige financiële middelen opleveren.
Naast de algemene collecte voor het overkoepelende dorpenfeest zal ook een collecte voor de wagens
en de straatversiering gehouden worden. Beiden via de straatcoördinatoren. Het is belangrijk dat
hierover duidelijk wordt gecommuniceerd om misverstanden te voorkomen.

6.

Wv.t.t.k./Rondvraag
*

*
*

Op vrijdag 20 maart 2015 zal een spokentocht (Heule Spann’de Wandeltocht ) worden
georganiseerd. Speciaal voor de volwassenen om alvast wat op te warmen voor het
dorpenfeest. Bericht hierover volgt t.z.t. via de straatcoördinatoren.
De buurtvereniging Meeroevers beraadt zich nog op deelname van Meerstad aan het
dorpenfeest 2015.
Alle vergaderdata staan gepland op de maandagen. Voor de straatcoördinatoren zijn dat : 1011-2014 / 12-01-2015 / 09-03-2015 / 13-04-2015 / 18-05-2015.
De vergaderdata staan op de website vermeld.
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De optochtcommissie komt met een datum waarop de wagens en de thema’s kunnen worden
aangemeld. Kinderen moeten minimaal 4 jaar zijn om aan de optocht deel te mogen nemen.
De wijze van verzekering van de karren voor de optocht komt in de volgende vergadering
eveneens aan de orde.
Het bestuur HSW neemt dit jaar deel aan de kerstfair met het doel informatie te verstrekken,
vrijwilligers te benaderen en sponsoractiviteiten te ontplooien.
Suggesties voor sponsoractiviteiten kunnen bij het secretariaat worden gemeld.
HSW zal met eventuele sponsoractiviteiten niet andere lokale initiatieven op dit punt
doorkruisen.
Een flyer inzake het Dorpenfeest wordt begin november verspreid via de Dorpsbode.
In Scharmer en Woudbloem via de straatcoördinatoren aldaar.
Gelijktijdig met de collecte zal een oproep worden gedaan voor vrijwilligers.
Het bestuur levert daarvoor informatie aan voor de straatcoördinatoren.

Datum volgende vergadering
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op maandag 10 november 2014 om 20.00 uur
in de voetbalkantine; uitnodigingen worden tijdig en via e-mail verzonden.

GdJ 21-10-14

