
DORPENFEEST HSW 2015 

 
Notulen commissievergadering d.d. 6 oktober 2014  

 
Aanwezig namens bestuur: Oene v.d. Meer, Sietze Greydanus, Yvonne Grimme, Geke Colijn 
Aanwezig namens de VV Harkstede: Monique van Klaveren, Albert Koers 
Aanwezige commissieleden: 6; zie presentielijst. 
Afwezig m.k.: Jeugdcommissie, René Wardenaar, Jakob Bekkema. 
_________________________________________________________________________ 
 
Agenda: 

1 Opening 
2 Programma 
3 Commissies  
4 Website 
5 W.v.t.t.k./Rondvraag 
6 Datum volgende vergadering 

_________________________________________________________________________  
 
1 Opening  

Oene opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  
De samenstelling van het bestuur is gewijzigd: René Wardenaar en Katinka Kok 
hebben het bestuur verlaten. Piet Koehorst is aangetreden als 2e voorzitter en  
Grietje de Jong als 2e secretaris.  

 Het Dorpenfeest 2015 zal evenals in 2010 in samenwerking met de vv Harkstede 
 worden georganiseerd. Alle activiteiten vinden plaats vanuit/rondom een grote 
 feesttent op de voetbalvelden aan de Hamweg. 
  
2 Programma 

 
Het concept programma ziet er als volgt uit: 
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   
      sponsorenbijeenkomst,  
      ‘s avonds wedstrijd oud FC Groningen 
Donderdag 11 juni 2015  - ouderenmiddag, gevolgd door Bekkemarun 
Vrijdag 12 juni 2015  - stratenvoetbal met Hollandse(?) feestavond 
Zaterdag 13 juni 2015 - jeugdvoetbaltoernooi + GROTE feestavond 
Zondag 14 juni 2015  - voetbal + afsluiting tent/muziek  
 
Suggesties voor invulling van het programma zijn altijd welkom! Het definitieve 
programma zal t.z.t. op de website www.dorpenfeest.nl  worden geplaatst.  
  

3 Commissies  

 
Jeugdcommissie: 
Het bestuur van het Jeugdhonk zal kandidaten aanleveren voor de eerstvolgende 
vergadering. 
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 Optochtcommissie: 

(Gea Wildeboer, Feitze Tilman, Anja Scholtens, Greetje Schrik)   
 Via Dorpsbelangen Woudbloem wordt nog een 5e commissielid aangezocht, de 
 commissie gaat ook zelf op zoek naar een extra kandidaat. Te zijner tijd wil de 
 commissie graag daar waar nodig apart met het bestuur vergaderen om  
 praktische zaken af te stemmen (t.a.v. EHBO, vergunningen, etc.).  
 Eventuele muziekkorpsen mogen van het  bestuur alvast worden vastgelegd.  
  
 Commissie kerkdienst/Commissie Gospel 
 De bedoeling is deze twee activiteiten te scheiden, ‘s morgens een kerkdienst in de 
 tent, in te vullen door de beide kerken; contacten worden gelegd. 
 Jannie van der Meer begeleidt de invulling van de gospelmiddag; artiesten zijn 
 aangezocht en enthousiast; er wordt inmiddels al druk gerepeteerd. 
 

Kindercommissie  
(Thea Koehorst, Maaike Eikenaar). 
Theatergroep “De Twee Heren” heeft zich bereid verklaard voor de kinderen op  
te treden. Verder wordt nagedacht over ‘crea bea workshops’ in de tent of op school. 
De commissie zal zelf contact opnemen met De Ster en De Spil in Lageland met de 
vraag of zij willen meewerken.  
  
Ouderencommissie 
(Soetje Heidema, Harm Koerts)  
De commissie heeft het idee opgevat een busreis te organiseren voor de ouderen, 
met een aanvullend programma in de tent. 
De ouderenactiviteit staat ingepland op de donderdagmiddag voorafgaand aan de 
Bekkemarun. De commissie vindt dat wat ongelukkig en onrustig en bekijkt of er 
mogelijk een andere middag kan worden gezocht voor de ouderen. Wellicht zorgt 
afstemming met het bestuur van de Bekkemarun over aanvangs-/eindtijdstippen 
voor een passende oplossing.     
 
Sportcommissie  
Nu de Bekkemarun een op zichzelf staand evenement is geworden is de 
sportcommissie opgeheven. Wel heeft Jakob Bekkema zich bereid verklaard bij de 
commissievergaderingen aanwezig te zijn om waar nodig zaken kort te sluiten. 
 

 Sponsorcommissie 
(Menso Oosting) 
 De sponsorcommissie wordt geleid door Menso Oosting, aanvulling van de commissie 
volgt; de sponsorpakketten zijn inmiddels klaar en goedgekeurd. T.z.t. zal een 
Dorpenfeest-magazine huis-aan-huis verspreid worden.  Het drukwerk wordt 
verzorgd door drukkerij ’t Hartje. Hoofdsponsor van het Dorpenfeest 2015 zal zijn de 
Ondernemersgroep OGHS met een bedrag van € 5000,=. Suggesties voor eventuele 
sponsoren zijn uiteraard welkom en kunnen worden doorgegeven op 
mensooosting@hotmail.com.    
 
Muziekcommissie 
René Wardenaar zal met een aantal mensen op zoek gaan naar de muzikale invulling 
van de verschillende avonden.  
 
Bar-/kantinecommissie  
De VV Harkstede zal zorgen voor een bar-/kantinecommissie. Jen Weites is het 
aanspreekpunt voor het werven van vrijwilligers. Jen zal het werven daarvan breder 
trekken; tot nu toe komen praktisch de meeste vrijwilligers uit het vaste bestand van 
de VV Harkstede. Aanmelden kan altijd via secretariaat@dorpenfeest.nl.  
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Culturele Commissie 
Er zijn door het bestuur contacten gelegd om een commissie samen te stellen die het 
programma van de culturele dag willen gaan invullen. Wordt vervolgd.   

 
4 Website  

 Martha Posthumus heeft zich bereid verklaard de website www.dorpenfeest.nl te 
 beheren en de overige social media (facebook/twitter). 
 De website zal binnenkort worden geactiveerd en ingevuld.  
 
5 Wv.t.t.k./Rondvraag 

 * Budgetten: uitgangspunt voor de commissies moet zijn de budgetten van  
  het Dorpenfeest 2010. Voor extra budget is altijd overleg met het bestuur  
  nodig.  
 * Om alvast wat op te warmen voor het Dorpenfeest 2015 zal begin maart  
  a.s. een spokentocht (Heule Spannnde Wandeltocht) worden gehouden voor 
  volwassenen o.l.v. Yvonne Grimme en Kasper Pleijendal.  
  Bericht hierover volgt t.z.t. via de straatcoördinatoren.    
 * Meerstad is gevraagd mee te doen met het Dorpenfeest 2015.    
  Buurtvereniging Meeroevers vergadert op 8 oktober jl.; nader bericht wordt  
  afgewacht. 
 * Alle vergaderdata staan gepland op de maandagen; verzocht wordt hierin  
  wat variatie aan te brengen, zodat de mogelijkheden om aanwezig te kunnen 
  zijn wat vergroot worden; het secretariaat zal daar naar kijken; het   
  vergaderschema wordt binnenkort aan en ieder gemaild. 
   
6 Datum volgende vergadering  

De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op maandag 3 november 

2014 om 20.00 uur in de voetbalkantine; uitnodigingen worden tijdig en via  
e-mail verzonden.  

 
 
GC 08-10-14 


