
 

Verslag jaarvergadering  
Stichting Dorpshuis Woudsend 
en omgeving 
 
Gehouden op woensdag 25 maart 2015 om 20.00 uur 
In het MFC de Driuwpôlle te Woudsend. 

 
1. Opening 

De voorzitter, Otto Spoelstra, opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle 
aanwezigen hartelijk welkom. Het valt de heer Kuipers op dat er geen 
vertegenwoordigers van Dorpsbelangen en de Ondernemersvereniging aanwezig zijn 
en zich niet hebben afgemeld. 
 

2. Notulen vorige jaarvergadering 
De secretaris, Adriaan van der Horst, leest het verslag van de vorige jaarvergadering, 
gehouden op 26 maart 2014, voor. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Jaarverslag over 2014/2015 
De voorzitter doet verslag over het jaar2014/2015 
 

4. Financieel verslag 
De penningmeester, Rob Bosman, geeft een presentatie van de jaarcijfers en een 
meerjaren-doorkijk naar 2018. De cijfers blijven negatief. 
 

5. Bestuursverkiezingen 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Otto Spoelstra en Jannie Landman. Wiesje 
Gerbrandy heeft zich verkiesbaar gesteld. Ondanks de nodige inspanningen zijn er 
verder geen kandidaten gevonden, die bereid zijn een bestuursfunctie bij het MFC te 
bekleden. Met het vertrek Otto Spoelstra is de functie van voorzitter vacant. Adriaan van 
der Horst is bereid het stokje van Otto over te nemen. Wiesje neemt het stokje van 
Adriaan over. De aanwezigen kunnen zich vinden in de bestuurswisselingen. De nieuwe 
voorzitter bedankt Otto en Jannie (die door omstandigheden helaas niet aanwezig kon 
zijn) voor hun inzet en heet Wiesje welkom in het bestuur. Marijke van Dun geeft een 
kleine blijk van waardering aan de scheidende bestuursleden. 

 
Pauze 
 
6. Presentatie 

De nieuwe voorzitter geeft een presentatie over: “Ons dorpshuis Verleden Heden en 
Toekomst” 
 

7. Rondvraag 
De heer Kuipers geeft aan dat er meer aandacht zou moeten worden besteed aan de 
sfeer, met name aan muziek, bitterballen enzovoorts, waardoor mensen langer blijven 
zitten. 
Theo Veltink geeft aan meer aandacht aan eterij te besteden. 
 

8. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering 


