
Jaarverslag 2020. 

Vanwege de coronacrisis een zeer beknopt jaarverslag. 

De Algemene Jaarvergadering is door de heftige corona uitbraak uitgesteld van 

maart 2020 naar 30 september 2020, locatie dit keer de Klimop i.p.v. de 

Zwerfkei. We moeten de 1.5 meter maatregel handhaven, die op 12 maart is 

ingevoerd. Dus vergaderen we in 4 verschillende ruimtes en sessies met een 

beperkt aantal deelnemers. Sessie1: ALV Algemeen, sessie 2: ALV Financieel, 

sessie 3: Herbestemming Klimop; sessie 4; Dorpsbudget. 

Het bestuur bestaand uit Wolter Piek voorzitter, Jetty Remmelts secretaris, 

Geert Lucas penningmeester, Jan Hidding activiteiten, Gert Keep, Anneke 

Meppelink en Roel Fleurke. Wolter aftredend en niet herkiesbaar. Nieuw 

bestuurslid en kandidaat voorzitter is Siny Vink. In december benoemd tot 

voorzitter. 

In principe elke tweede woensdag van de maand vergadert het bestuur in de 

Klimop. In 2020 zijn er ook enkele online vergaderingen geweest.  Allerlei 

activiteiten worden besproken: o.a. bevrijdingsfeest, schoonmaakdag, 

paasvuur, koningsdag, A.L.V. en de actie ‘Gees genomineerd tot mooiste dorp 

van 2020’. Vanaf 12 maart 2020 werden alle activiteiten door de corona 

uitbraak stopgezet en/of geannuleerd. Dus ook geen kranslegging, geen 

dorpenronde, geen zomermarkt. Aangepaste weekmarkt op locatie. Het 

bevrijdingsfeest ook uitgesteld naar het volgend jaar. 

Wel een paaseitjesactie. Huis aan huis heeft het bestuur een zakje paaseitjes 

aan de bewoners aangeboden. Dit heeft veel positieve reacties opgeleverd.  

Ook het klootschieten in augustus door laten gaan met slechts 6 deelnemers en 

de puzzelfietstocht met 32 deelnemers ook in augustus. Ter ere van Sinterklaas 

huis aan huis een chocoladeletter afgeleverd. 

Veel aandacht is uitgegaan naar een situatie waarin een inwoner door 

zogenaamde pedojagers is belaagd. Alle betrokken instanties hebben op 

gepaste wijze de voorzitter van Plaatselijk Belang betrokken bij gesprekken met 

omwonenden.  

Summier per onderwerp: 

• De Dorpsvlegel. De redactie van de Dorpsvlegel is in handen van Hans 

Habers met ondersteuning van Rita Wolting, Rudy Remmelts en Leo de 

Jong. Ons kwartaalblad is in 2020 op gewone wijze verschenen.  



• Er zijn relatief veel nieuwe dorpsbewoners in ons dorp komen wonen. 

Allen zijn benaderd om lid te worden van Plaatselijk Belang en Nei  

Naoberschap. 

• Het betrekken van alle inwoners bij de besteding van het Dorpsbudget is, 

vanwege de Coronamaatregelen, op aangepaste wijze georganiseerd. 

Dankszij het Dorpsbudget zijn weer veel projecten mogelijk gemaakt. Op 

Geesweb en in de Dorpsvlegel wordt alle relevante informatie over het 

Dorpsbudget verstrekt. 

• Gees wandeldorp heeft een nieuwe flyer met overzicht van de 

wandelroutes in en om Gees. Kees van Dijk is hiervoor de 

contactpersoon. 

• Bladbakken dit jaar een extra locatie, op de Schaapveensweg, dus totaal 

5 bakken. 

• De werkgroep Geeserstroom heeft bijna zijn einddoel bereikt, maar stuit 

tegen het einde nog op onverwachte wendingen.  

• De aanleg van Glasvezel is voor ons dorp in 2020 afgerond. In de laatste 

fase van de gehele aanleg in de gemeente worden nog een aantal 

woningen aangesloten. De aankleding van het POP-station aan de 

wethouder Euvingstraat is een langlopend dossier dat maar geen 

uitvoering lijkt te kunnen krijgen.  

• De Energie coöperatie heeft in 2020 het eerste productiejaar gedraaid 

met een mooi resultaat voor wat betreft de energielevering.  

Verder willen wij iedereen bedanken, die zich hebben ingezet voor ons mooie 

dorp. 

Hebt U suggesties, vragen of opmerkingen, laat het ons weten! 

Het bestuur. 

 


