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22 personen inclusief het bestuur 
waren in het Schleurholtshuus 

aanwezig bij de Algemene leden-
vergadering van 17 januari 2013. 
Het bestuur was bijzonder inge-
nomen met deze opkomst. Na 

opening en mededelingen werd de 
agenda vastgesteld.  Notulen van 
de ledenvergadering  van 8 mei 
2012 en het jaarverslag 2012 wer-
den voorgelegd aan de leden en na 
enkele opmerkingen ondertekend. 
De financiële verslagen (gemaakt 

door Sven Hendrikman met onder-
steuning van Frans Scholtens) 
werden uitvoerig doorgenomen. 
Waarom de post speelobjecten in 
2012 niet meer is meegenomen 

werd ook uitgelegd. De aanwezi-
gen waren erg verrast dat er zo 

weinig contributie (lidmaatschap) 
is betaald en vroegen om een ac-
tie. De kascommissie had begrip 
voor de situatie dat de V.D.E geen 
penningmeester heeft en dus 
niemand “op de centen” zit, maar 

gaf de hint om te kijken waarop 
kan worden bezuinigd daar we 
anders misschien rode cijfers gaan 
schrijven in de toekomst. Voor 
2012 zat verder alles goed in el-
kaar en werd decharge verleend. 
 

Afscheid bestuursleden 

Esther Marije Klop (voorzitter) en 
Sven Hendrikman (secretaris) zijn 
afgetreden. Audrey Jantje bedankt 
Sven voor zijn inzet en inbreng en 
overhandigt hem als blijk van 
waardering een schotel vol met 

streekproducten. Daarna waren er 
voor Esther Marije Klop lovende 
woorden dat zij zich de afgelopen 
jaren als lid en voorzitter zeer 
betrokken heeft getoond met de 
benodigde  zorgvuldigheid en ver-
antwoordelijkheidsbesef.  Een da-

verend applaus was op zijn plaats 
en ook Esther Marije ging deze 

avond met een welgevulde schotel 
naar huis. 

 
Voortbestaan V.D.E. 

Door het vertrek van twee be-
stuursleden zit de vereniging nu 
met een onvolledig bestuur want 
op de vergadering (en vooraf) 

heeft niemand te kennen gegeven 
om het bestuur te versterken. 
Statutair is het niet geoorloofd om 
met minder dan 5 personen het 
bestuur te vormen en we moeten 
zo snel mogelijk deze ongewenste 
bestuurssituatie oplossen. De hui-

dige bestuursleden zeggen toe dit 
op zich te nemen, maar lukt het 
niet dan komt opheffen wel erg 
dicht om de hoek kijken.  Advies 
wordt meegegeven om eens te 

denken aan een “paraplu” opzet.  
Lukt dit alles dan zal snel opvol-

gend een actie komen om het 
resterende deel van de contributie 
op te halen.  
 
Kern met Pit    
Het project Groen Ezinge/Saaksum 

was ingediend bij de Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschappij 
om mee te dingen voor Kern met 
Pit 2012.  De beide werkgroepen 
uit zowel Ezinge en Saaksum heb-
ben vorig jaar op een eerste bij-
eenkomst dit project gepromoot.  

Zaterdag 19 januari is een kleine 

delegatie naar Slochteren afge-
reisd om te horen of we in de prij-
zen waren gevallen. V.D.E is ver-
heugd te melden dat we de titel 
Kern met Pit hebben ontvangen 
met daarbij een geldelijke onder-

steuning van 1.000 euro die onder 
beide werkgroepen zal worden ver-
deeld. Hierbij alsnog alle werk-
groepleden en betrokkenen be-
dankt voor het behalen van dit 
mooie resultaat.    
 

Kerstboom ….  
Ja ja… iets later dan andere jaren 
stond hij weer fier op de haven. 

Met behulp van omstanders en 2 
auto’s was het gelukt om deze hele 

grote boom rechtop te zetten. Na 
de kerst zijn de lampjes eruit ge-

haald en de boom opgebrand in de 
vuurhaard op de haven. 
 
Oud en nieuw … 

De organisatie had alles weer per-
fect geregeld, maar dit jaar werk-
ten de weergoden niet mee.  
Daarom stond de vuurhaard wat 
eenzaam op de haven en de tent-
jes op de Allersmaweg.   Veel in-
woners namen ondanks de regen, 

kou en wind toch de moeite om el-
kaar Nieuwjaar te wensen en het 
werd nog een gezellige boel.  
 
Oranjerun op 30 april     

Vanuit Oldehove komen plannen 
om nu voor de 5e keer de oranje-

loop te organiseren. Dit betreft een 
run met de afstand van een halve 
marathon.  Het parcours gaat door 
Ezinge (ook over de brug) en de 
organisatie vraagt daarom of men-
sen mee willen helpen. Denk aan 

een ½ uurtje water geven of het 
verkeer te regelen. Het geheel is 
nog niet in detail bekend maar zet 
deze datum alvast in je agenda.  
 
Sluiting “De Boezeroen” 
Aleida Ooms van de welbekende 

winkel de Boezeroen  stopt na 

ruim 28 jaar.  Wij zullen de gezel-
lige winkel met de fleurige bloe-
men zeker missen!  Aleida, be-
dankt voor de jarenlange dienst-
verlening aan Ezinge en omstre-
ken!  

Het postagentschap en de kranten 
gaan naar de supermarkt Attent 
van de  familie Ubels. 
 
Bestuursleden 
Ietse Pestoor: 06-53537533 
Gerda Rutgers: 621880 

Audrey Jantje Nonkes: 621843 
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