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Nieuws vanuit het bestuur 

De lente staat voor de deur! Het moet alleen nog wat warmer worden, maar er zijn al diverse 

bootjes gesignaleerd en de natuur ‘staat op springen’. Tijd voor de voorjaars-nieuwsbrief. 

 

Als bestuur laten we jullie weten dat Marjan om persoonlijke redenen stopt met haar 

bestuursfunctie als secretaris. Marjan is ruim 5 jaar bestuurslid geweest en wij bedanken haar 

hartelijk voor haar inzet, energie en toewijding. 

Op dit moment bestaat het bestuur nog uit 2 personen: Marga (interim-voorzitter) en Linda 

(penningmeester) en wij zijn daarom naarstig op zoek naar enthousiaste dorpsgenoten die 

interesse hebben in een bestuursfunctie als secretaris of gewoon lid. Bij interesse kun je een e-

mail sturen naar info@goingarijp.frl Je kunt uiteraard ook Marga of Linda hierover benaderen. 

 
Het inhoudelijk jaarverslag 2020, financieel verslag 2020 en de vastgestelde notulen van de 

ALV van 10 maart 2020 zijn geplaatst op onze website: www.goingarijp.frl In het inhoudelijk 

jaarverslag van 2020 zijn helaas wat foutjes geslopen. Op de website hebben wij een 

corrigendum geplaatst waarin dat is rechtgezet. 
 

Het plan om onze statuten uit 1979 te moderniseren lag er al, maar met de komst van de 

nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) die vanaf 1 juli a.s. ingaat, zijn 

bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen wettelijk verplicht procedures 

te bespreken, afspraken vast te leggen en deze binnen de vereniging of stichting te borgen. 

Het laatste betekent dat statuten aan bepaalde eisen moeten voldoen en ook in ons geval 

opnieuw zullen moeten worden opgesteld. Daar hebben we maximaal 5 jaar de tijd voor, dus 

we hebben nog even. Dat is maar goed ook, want naar verwachting komt er in 2022 nog een 

nieuwe wet aan. Onder de Coronawet die sinds 1 december 2020 van kracht is, is digitaal 

vergaderen toegestaan. Wil je nadat de (tijdelijke) Coronawet is opgeheven nog wel digitaal 

kunnen blijven vergaderen, dan moet ook dat worden opgenomen in de statuten. Nu velen het 

gemak van digitaal vergaderen hebben ontdekt en het inmiddels ook heel gewoon is 

geworden, zullen ook wij als bestuur in de toekomst, als het nodig is, digitaal blijven vergaderen 
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zodat zaken niet blijven liggen omdat je niet fysiek bij elkaar kunt zijn. Voor mensen die het 

leuk vinden om er meer over te lezen: https://wbtr.nl 
 

Dorps moes- en pluktuin 

Voor de natuurcommissie is de lente ook weer de periode waarin er veel moet gebeuren. 

Annemiek heeft met de kinderen de afgelopen weken al heel wat uurtjes in de kindermoestuin 

gestoken. 

Voor het nieuwe initiatief ‘de moes- en pluktuin’ heeft zich al een mooie groep dorpsgenoten 

aangemeld en wij hopen dat er iemand uit die groep de rol van coördinator op zich wil nemen. 
 

 
Voor wie nog wil: je kunt je nog aanmelden om deel te nemen als moestuinierder via 

info@goingarijp.frl Binnenkort krijgen de deelnemers meer informatie. 

Helaas is Ciska gestopt als coördinator van de natuurcommissie, na jarenlange actieve 

betrokkenheid, maar zoals ze zelf zegt: "nieuwe initiatieven kunnen best wat nieuw energie 

gebruiken". Wij vinden het natuurlijk heel erg jammer dat zij er mee stopt en bedanken haar 

hartelijk voor haar enthousiasme en harde werken 

 
Activiteitencommissie 

Voor de activiteitencommissie is het een lastige tijd. Door de coronamaatregelen kunnen een 

heleboel dingen niet doorgaan. Toch is het ze gelukt om ‘op afstand’ een zeer geslaagde 

paasactiviteit te organiseren. Ze zeggen hierover: “We zijn gaan bedenken hoe we zoiets 

zouden kunnen gaan doen en zo kwamen we op het idee om een paasstukje/voorjaarsstukje 

te gaan maken, waarbij een ieder dit thuis kon gaan maken aan de hand van een begeleidend 

filmpje, Als je zou willen, kon je dit eventueel samen met iemand anders gaan doen. Er 

kwamen al gauw enthousiaste reacties op onze oproep op de Deel&Weet app en de mail. De 

belangstelling was groot, er waren in totaal 27 deelnemers, waar we erg blij mee waren! Nu 

konden we aan de slag! “ 
 

 
“De materialen hebben we op tijd kunnen kopen en bestellen, dit was ook een uitdaging i.v.m. 

de 20 minuten winkeltijd hier en daar. We waren dan ook superblij dat het allemaal gelukt was. 

Op zaterdag 28 maart tussen 15.00 uur en 17.00 uur konden de pakketten opgehaald worden. 

We hadden een groot deel van het materiaal in emmers op een karretje buiten gezet, zodat 

elke deelnemer het daar zelf kon pakken. De plantjes etc. werden er dan nog bij gegeven. 

Menig deelnemer is thuis meteen aan de slag gegaan en al snel waren er foto's van prachtige 
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paasstukken te bewonderen op de app voor het bloemschikken. Anderen gingen er later die 

week mee aan de slag, ook daar volgden in de loop van de week ook nog foto's van prachtige 

creaties. Een leuk idee dat alle deelnemers ongeveer hetzelfde paasstuk met Pasen op tafel 

had staan. We ontvingen erg leuke reacties en we vonden het heel leuk om op deze manier 

toch iets te kunnen organiseren.” 

 
Vernieuwing walbeschoeiing bruggetje it Set 

Zoals de meesten waarschijnlijk al hebben gezien is er hard gewerkt aan de vernieuwing van 

de walbeschoeiing bij het bruggetje it Set. 
 

 

 

 
Jeu de Boules 

Voor de dorpsbewoners die het nog niet weten: in ons dorp hebben wij een gezellige jeu de 

boules club. Elke dinsdagmiddag vanaf 15.30 uur (als het weer het toelaat) hebben we een 

leuke middag samen waarin we onderlinge wedstrijdjes spelen en er natuurlijk ook wat lekkers 

te drinken en te eten is, want het gaat natuurlijk ook om de gezelligheid! Binnenkort gaan we 

(binnen de Coronaregels) weer van start. Als je mee wilt doen, zien we je graag op de baan. 

Het jeu de boules terrein met 2 banen is op andere momenten van de week voor iedereen vrij 

om te gebruiken. Het spreekt voor zich dat je het terrein weer netjes achterlaat natuurlijk. 
 

 

Jantje Beton 

Dit jaar heeft de collecte in ons dorp voor Jantje Beton helaas niet veel opgebracht: 

slechts 25 EUR. De helft van dit bedrag komt ten goede van Goingarijp en dus moeten we het 

dit jaar met 12,50 EUR doen. Het zal er zeker mee te maken hebben dat er i.v.m. Corona niet 

van deur tot deur is gecollecteerd en we gaan ervan uit dat de opbrengst volgend jaar vele 

malen hoger zal zijn. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 


