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Doorstart Vereniging
Dorpsbelangen Ezinge
Goed nieuws om mee te beginnen. In de vorige aflevering van
Nijs schreven we dat, door het
vertrek van twee bestuursleden,
het voortbestaan van de Vereniging Dorpsbelangen Ezinge (VDE)
onzeker was. Deze situatie werd
door diverse dorpsbewoners als
bijzonder ongewenst ervaren en
was voor een aantal van hen
reden zich beschikbaar te stellen
als bestuurslid. Het resultaat is
dat de vereniging nu maar liefst
negen bestuursleden telt, waaronder ook – voor het eerst sinds
langere tijd – een penningmeester. Het bestuur bestaat nu uit
een Dagelijks Bestuur (voorzitter,
secretaris/vice-voorzitter en penningmeester) en een Algemeen
Bestuur.
Nieuwe weg VDE
Het bestuur van de VDE is van
plan een nieuwe weg in te slaan.
De VDE wil als spreekbuis namens de Ezinger gemeenschap
fungeren. In deze hoedanigheid
wil ze spreken met andere partijen (zoals de gemeente) over
ontwikkelingen die op ons dorp
afkomen. Daarnaast wil de VDE
ook zelf initiatieven (blijven) ontplooien, zoals ze dat in het verleden ook heeft gedaan rond de intocht van Sinterklaas en de viering van Oud en Nieuw. Het bestuur realiseert zich dat contact
met de dorpsbewoners van groot
belang is om deze ambities waar
te maken. Daarom is gekozen
voor een breed samengesteld
bestuur. Bovendien hecht dit
bestuur veel waarde aan goed
overleg en samenwerking met
andere verenigingen, aan maximale zichtbaarheid naar alle
dorpsbewoners en aan goede
communicatie met de Ezingers.
Hoe dit alles precies vorm gaat
krijgen wordt nog nader bekeken.
Als eerste stap denken we aan

een huis-aan-huis bezorgde
nieuwsbrief als middel om snel
alle inwoners te kunnen bereiken.
Voortbestaan gymzaal
Het voortbestaan van de gymzaal
in Ezinge staat ter discussie.
Hoewel de gemeente Winsum
hierover nog geen beslissing
heeft genomen, wordt sluiting
van onze gymzaal wel genoemd
als een van de mogelijkheden om
te bezuinigen op sportbeleid. Een
eventuele sluiting zou bijzonder
vervelend zijn voor bijvoorbeeld
de volleybal- en judovereniging,
maar ook onze schoolkinderen,
die dan voor hun gymlessen met
busjes naar Winsum of Oldehove
zouden moeten worden vervoerd.
Samen met andere verenigingen
onderneemt de VDE al stevig
actie om dit te voorkomen. Zo is
al ingesproken tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis,
heeft de VDE een brandbrief naar
wethouder Zorge gestuurd en is
er een gesprek met de wethouder
geweest. De uitkomst is nog onzeker, maar we blijven strijden
voor het behoud van onze sportvoorzieningen.
Algemene ledenvergadering
27-02-13
Op 27 februari j.l. vond er een
vergadering plaats van de VDE in
het Dorpshuis in Ezinge. Naast de
oude en beoogd nieuwe bestuursleden waren er 19 leden
aanwezig. Naast onderwerpen die
elders in deze Nijs aan de orde
komen, werd er onder andere
gesproken over de financiële
situatie van de vereniging (en
over hoe de tegenvallende contributieopbrengsten van vorig
jaar kunnen worden goedgemaakt), de schade aan woonhuizen en andere panden in de
voormalige gemeente Ezinge
door de recente aardbevingen en
de kroningsdagactiviteiten op 27
en 30 april (waaronder de

Oranjerun, die dit jaar echt dóór
het dorp zal gaan).
Afscheid Audrey Jantje
Nonkes als bestuurslid
Onlangs heeft Audrey Jantje
Nonkes aangegeven zich terug te
trekken uit het bestuur van de
VDE. Tijdens de circa 4 jaar dat
zij bestuurslid was, heeft ze zich
onder andere beziggehouden met
de toekomstige invulling van het
Kliefterrein (liefst met huizen en
een parkje), een ondergrondse
glascontainer op de Haven en
een hoogholtje over het
Oldehoofsche Kanaal. Bovendien
heeft ze zich ingespannen om
van het jaarlijkse jaarwisselingfeest op de Haven een succes te
maken. De VDE heeft Audrey
Jantje leren kennen als een integer iemand die erg is begaan met
het dorp en die er altijd voor de
volle honderd procent voor gaat.
Audrey Jantje had het gevoel dat
dit het goede moment was om
zich terug te trekken als bestuurslid. Het huidige bestuur
van de VDE dankt haar voor haar
inzet in de afgelopen jaren.
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