
Overzicht 2017. Vereniging Dorpsbelangen Froombosch 

• In 2017 hebben we 10 reguliere vergaderingen gehouden. Tijdens deze vergaderingen 

werden zaken besproken zoals activiteiten, financiën en contacten met andere 

instanties/bezochte vergaderingen. Daarnaast is er regelmatig overleg met de stichting 

Ruitenvelder 

 

• Pubquiz 

 

In 2017 zijn er 2 pubquizen gehouden. In teamverband worden er op een avond een flink 

aantal vragen op de deelnemers afgevuurd. De avonden zijn altijd erg gezellig en de sfeer is 

uitermate ontspannen. De teams mogen bestaan uit maximaal 6 personen. 

 

• 4 mei. Dodenherdenking.  

 

De dodenherdenking van 2017 is goed bezocht. Een afvaardiging van de gemeente hield een 

korte toespraak en enkele leerlingen van de basisschool droegen een gedicht voor. De 

dodenherdenking is een jaarlijks terugkerende traditie. Locatie is de plaatselijke 

begraafplaats in Froombosch. 

 

• 8 juli. Dorpsdag. 

 

 In combinatie met de algemene ledenvergadering. De dorpsdag wordt voor de eerste keer 

georganiseerd.  Wij zijn als Dorpsbelangen heel tevreden. Voor de organisatie is een 

commissie (Miranda Kazemier, Ria Blomsma, Denise Oomen, Monja Schut en Karin van 

Slooten) in het leven geroepen.. Dank je wel daarvoor! Ook de commissie vond het  een 

geslaagd evenement en heeft aangegeven dit als terugkerend evenement te willen 

organiseren 1 x per 2 jaar. 140 dorpsgenoten hebben genoten van een heerlijke lunch. Mede 

mogelijk gemaakt door Plus Spithoff in Schildwolde. Aan de vossenjacht deden zo’n 60 

dorpsgenoten mee en op de foodmarket werd gesmuld van al het lekkers. Om nog meer 

dorpsgenoten in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan deze dag zal de organisatie na 

de zomer bij elkaar komen om het programma voor 2019 te maken zodat we eerder de 

datum kunnen aankondigen. Dit was afgelopen jaar naar ons idee te laat gecommuniceerd 

waardoor veel mensen al iets anders in de agenda hadden staan. Op de dag kon men tips en 

suggesties achterlaten. Deze zal de commissie meenemen in het opstellen van het 

programma voor 2019. 

 

• 16 juli. Wadlopen 

 

De tocht ging in 2017 naar Schiermonnikoog. Het was prima weer en de sfeer in de groep 

was erg goed. Er werd veel gepraat en gelachen onder elkaar. Onder de deskundige leiding 

van 2 gidsen, waaronder onze dorpsgenoot Derk Veldhuis, beleefden we een mooie dag. 

Aangekomen op Schiermonnikoog was er nog tijd genoeg voor een hapje en een drankje. In 

2018 is er een jubileumeditie, de tiende keer. 

 

 

 

 



• 10 september. Kanovaren 

 

De tocht ging dit keer vanaf Steendam, over het Schildmeer, door het afwateringskanaal naar 

Woudbloem. De tocht werd georganiseerd in samenwerking met Ecomotion Kolham. Er was 

slechts een kleine groep deelnemers, waardoor besloten is om het kanoën (voorlopig) te 

schrappen van de agenda. 

 

• 25 november. Intocht Sinterklaas. 

 

Het was weer een groot feest. De sinterklaascommissie heeft flink wat werk verzet om de 

intocht van Sinterklaas wederom tot een groot succes te maken. De intocht voerde door het 

hele dorp. Daarnaast was er na afloop de gelegenheid om in de Ruitenvelder de Sint nog 

even te zien, kinderen konden kleuren en tekenen, maar ook dansen op de muziek. 

 

• 13 december. Kerstknutselmiddag 

 

Vlak voor de kerstvakantie. 

Leeftijd 3 tot en met 12 jaar. Aparte commissie die de organisatie op zich neemt.. Daarnaast 

extra hulp van ouders en kids van de organisatie gehad. 

Met elkaar knutselen onder het genot van een drankje en iets lekkers. 4 verschillende 

knutselactiviteiten ( kerststukje maken, figuurzagen) Helaas loopt het aantal kinderen terug 

ondanks de enthousiaste reacties. 2016 43 kids/2017 20 kids. Simpelweg omdat er minder 

kinderen zijn. Voor de activiteiten zullen wij ook op de kinderboom gaan flyeren. Organisatie 

heeft toegezegd ook dec. 2018 dit weer te willen organiseren. Daar zijn wij heel content mee.  

 

• 23 december. Kerstborrel 

 

Een jaarlijks terugkerende traditie is de kerstborrel. Op het plein bij de Ruitenvelder kan in 

een tent gezellig met elkaar worden gepraat en gelachen. De kerstborrel wordt ieder jaar 

goed bezocht. De sfeer is ontspannen en open. Een hapje en een drankje worden 

aangeboden door de vereniging Dorpsbelangen. 

 

• Financiën 

 

Terugblik. Qua begroting versus resultaat zijn we niet helemaal uitgekomen. We zijn €282,65 

boven de begroting uitgekomen. Onze inkomsten bestaan uit ledengelden €1.870,- en 

subsidiegelden €1.800,-, deelnamegelden (kindergym, kinderspelweek, kanotocht enz). Met 

name de contributie kindergym is fors teruggelopen. Er zijn minder kinderen in het dorp en 

dat is ook te merken op avondgym. Truus de Jong draait al jaren lang de kindergym en geeft 

aan dat er vaker een terugloop is geweest en dat er ook tijden zijn dat het aantal weer 

toeneemt.  Truus heeft actief geflyerd en hopen op een paar nieuwe leden. Om de tijden op 

te vangen dat er minder deelnemers zijn hebben we een reserve opgebouwd om toch de 

kosten te kunnen voldoen en om de avondgym bestaansrecht te geven. We hebben 

afgelopen jaar €658,- van de reserve geboekt. Daarnaast was de kano activiteit voorgaande 

jaren goed bezocht. Afgelopen jaar viel dat tegen en daar hadden we niet op gerekend. 

Normaliter kunnen we deze activiteit met gesloten beurs doen. Afgelopen jaar helaas niet.  

Voor dit jaar hebben we dan ook het kano varen niet als activiteit opgenomen op de 

jaarplanner. 



 

Afgelopen jaar hebben wij een aantal extra uitgaves gehad waarvoor wij de reserves hebben 

aangesproken. We zijn financieel een gezonde vereniging en hebben diverse reserve potjes.  

De reserve pot sociale vernieuwing is voor het leefbaar houden van het dorp. Hieruit hebben 

wij de nota voldaan voor het opknappen van de toestellen van het schoolplein. Met Stichting 

Opos waar deze school onderdeel van is hebben wij de afspraak dat wij het arbeidsloon 

betalen en Opos het materiaal. Nota was €1.343,10. Zoals al eerder genoemd hebben wij 

voor de dorpsdag een budget beschikbaar gesteld van €1.000,- Ook deze gelden komen uit 

de reserve Sociale vernieuwing. Om meer zichtbaarheid te geven aan een activiteit hebben 

wij een aantal beachflags besteld welke worden ingezet bij activiteiten. Kosten €322,16. 

 

Vooruitblik. Zoals eerder aangegeven zijn wij financieel een gezonde vereniging met ruim 

€19.000,- reserve. En zijn er mogelijkheden via de gemeente om extra subsidie aan te vragen. 

Voor bepaalde activiteiten willen we hier dan ook gebruik van maken. Dit heeft ons doen 

besluiten om de contributie voor 2018 gelijk te houden.  

Vorig jaar is ons door de gemeente toegezegd dat de ‘standaard’ subsidie gelden €1.800,- 

welke wij al een aantal jaren ontvangen ook voor 2018 zouden gelden. Dit bedrag hebben wij 

wederom in de begroting opgenomen voor 2 x €900,- voor de spelweek en de Sint intocht. 

Op dit moment hebben we dit bedrag nog niet ontvangen en gaan er vanuit dat dit 

vertraging heeft opgelopen door de fusie naar Gemeente Midden-Groningen.  

 

Op 8 juli aanstaande staat het wadlopen voorlopig voor het laatst op de planning. Dit jaar 

voor de 10e keer.  Om dit jubileum jaar een extra tintje te geven verzorgen wij dit jaar een 

gezamenlijke lunch op het eiland Schier. Deze wordt aangeboden aan de leden. Uiteraard 

kunnen niet leden tegen een kleine vergoeding ook deelnemen aan de lunch. Hiervoor 

hebben wij een extra bedrag van €250,- opgenomen in de begroting. Opgeven kan nog!  

 

Dit jaar is Froombosch wederom onderdeel van het Slochterwold spektoakel. Om een leuke 

activiteit voor de deelnemers te kunnen organiseren hebben wij €200,- opgenomen in de 

begroting. Mark Begeman met zijn Retro ijsco kraam zal op 1 september de hele dag op dit 

plein staan met zijn steekijs en andere lekkernijen. Ook zal de Ruitenvelder deze dag open 

zijn voor een drankje. Leuk als u komt kijken!  

 

Zoals u wellicht uit de  media heeft vernomen is de vernieuwde privacy wet op d.d. 25-05-

2018 ingegaan. Ook Dorpsbelangen heeft hier mee te maken. Onder anderen heeft dit 

betrekking op de ledenadministratie. Wij mogen vanaf 25 mei geen gegevens meer bewaren 

van oud leden en moeten kunnen ‘verklaren’ waarom wij bepaalde privacy gevoelige 

gegevens bewaren. Voor de ledenadministratie houden wij een ledenlijst bij waarop de naw 

gegevens staan en of men gezinslid of alleenstaand lid is. Deze ledenlijst wordt door de 

penningmeester up to date gehouden. Daarnaast hebben wij van een aantal leden ook het e-

mailadres wanneer zij deze zelf hebben doorgegeven. Rekeningnummers worden niet in 

deze lijst opgeslagen. Op verzoek zijn wij verplicht inzage te geven in deze gegevens. 

 

Openstaande evenementen 2018 

 

Wadlopen   Slochterwoldspektoakel   

Pubquiz   Intocht Sinterklaas 

Kerstknutselmiddag  Kerstborrel 



 

 

 

 


