Dorpsbelang Hollum

Jaarverslag secretaris 2015/2016
Dit jaar kwam het bestuur van Dorpsbelang vijf keer bijeen om te vergaderen. Afgelopen jaar
dus wat minder vergaderingen omdat er naast de “dagelijkse zaken” zoals de voorbereidingen
voor de diverse activiteiten niet zoveel spannende zaken aan de orde waren. Een punt dat wel
de gemoederen bezig hield was de problematiek rond de campings in Hollum, dit is wel op
enkele vergaderingen besproken.
Naast de bestuursvergaderingen is er ieder jaar ook een overleg met het College van B&W en
een overleg met de andere Dorpsbelangen. Tijdens deze vergadering wordt u op de hoogte
gebracht van enkele bijzonderheden van deze vergaderingen.
In het afgelopen jaar zijn maar liefst acht geboortefelicitaties verstuurd. Drie kersverse
echtparen ontvingen een huwelijksfelicitatie en in vijf gevallen werden nieuwe bewoners
verwelkomd. In het laatste geval worden deze meteen middels een folder uitgenodigd lid te
worden.
Op dit moment telt onze vereniging 506 leden, waarvan 352 gezinsleden en 154 enkele leden.
In vergelijking met vorig jaar is het ledenaantal weer iets gestegen!.
Een overzicht van enkele activiteiten:
Koningsdag 2015.
Met Koningsdag is het zoals altijd in het dorp ’s morgens een drukte van belang. Ouders met
kinderen die naar de wagens gaan, wagens die al onderweg zijn om op te stellen en uiteraard
veel kijkers. Traditioneel om half 10 opstellen en 10 uur vertrek bij de Stelp na het
traditionele Wilhelmus van het korps Forza Musica. Met 27 wagens en 7 lopers / dames te
paard was de deelname goed te noemen, zelfs weer meer als vorig jaar. De jury had het weer
erg moeilijk met het bepalen van de prijzen want er waren weer mooie wagens bij.
Voor het organiseren van de spelletjes was dit keer het Centrum aan de beurt. De keuze was
gevallen op een fietstocht met spelletjes. De afsluiting was, zoals we gewend zijn van het
centrum, een playbackshow op de Koningstruck. Een geslaagde middag met gelukkig mooi
weer. Vanaf half 7 weer opstellen en 7 uur weer rijden met de trotse prijswinnaars, herkenbaar
aan de rozetten, tussen de ander deelnemers.
4 mei 2015, herdenking in de Nederlands Hervormde kerk.
Ook dit jaar werd er weer een 4 mei herdenkingsbijeenkomst georganiseerd. In samenwerking
met Dorpsbelang Hollum, muziekkorps Forza Musica, federatie Doopsgezind-Gereformeerd,
Hervormde gemeente Ameland, Koningin Wilhelmina school, o.b.s de Schakel en de
Gemeente Ameland. Afgevaardigden van deze groeperingen kwamen 2 keer bij elkaar om de

herdenking op een waardige manier vorm te geven en de basisschoolkinderen hierbij actief te
betrekken.
De herdenking begon om 19.15 uur in de Hervormde Kerk in Hollum. Om 20.00 uur was het
twee minuten stil bij het oorlogsmonument op het kerkhof, gevolgd door het Wilhelmus, de
kranslegging en het defilé. Aan het einde van de bijeenkomst lopen de aanwezigen langs het
monument waarbij bloemen kunnen worden gelegd.
Kermis:
Na een voorbereiding van maanden met de hulp van vele vrijwilligers stond ons jaarlijkse
dorpsfeest weer voor de deur. De vrijdag ging van start met de allerjongsten uit het dorp die
zich uitleefden op de speelattributen, natuurlijk onder het genot van ranja en een oliebol.
Voor de jeugd waren er dit jaar spelletjes in de tent georganiseerd, deze middag stond in het
teken van “Levend Ganzenbord” en was weer druk bezocht door de kinderen.
Toch Vrolijk deed de muzikale aftrap voor 2015. In de avond werden ze afgelost door
Helemaal Hollands en good old Henk Wijngaard aangevuld met de partyband Mmoozz. Deze
band moest op het laatste moment nog geregeld worden omdat Dennis Franke een blessure
had en niet kon komen. Het werd weer een gezellige avond met veel bezoekers waar de
organisatie weer veel complimenten voor kreeg.
Op de zaterdagmorgen genoten de 50+ ers van een gezellig samenzijn onder de muzikale
leiding van Daniël. Door ex-secretaris van onze club en tevens politieman Henk Kingma
werden de aanwezigen op de hoogte gebracht van het wel en wee van de politie. .
De stoelendans werd dit jaar weer op de ijsbaan gehouden, de deelname was weer goed. Ook
dit jaar was Forza Musica weer aanwezig om de paardenstoelendans in goede banen te leiden.
Op de zaterdagmiddag werd dit jaar iets nieuws geïntroduceerd namelijk het levend
tafelvoetbal. Door een deelname van 23 ploegen werd dit een groot succes. Er werd erg
fanatiek gestreden onder de bezielende leiding van scheidsrechter Henk Kingma en assistent
Hedwig Basteleur. De traditionele achtermiddag werd dit jaar weer verzorgt door “Tegare”
en de “Gromkes”. Omdat het vorig jaar goed was bevallen werd ook dit jaar gekozen voor een
afsluiting met Daniël Metz. Als opwarmer voor het publiek had Daniël twee muzikale
vrienden meegenomen namelijk Die Jungen Tiroler Teufel. Deze jonge muzikanten
verzorgden een spetterend voorprogramma dat zeer in de smaak viel bij het publiek. Daniël
maakte de avond af die tot in de late uurtjes doorging. Wederom een erg geslaagd en gezellig
kermisweekend.
Sinterklaas:
Dorpsbelang heeft een actieve rol in de voorbereiding van de intocht van Sinterklaas. Met alle
vier dorpsbelangen kwamen we 3 x bij elkaar om de intocht succesvol te laten verlopen.
Daarnaast ondersteunde Dorpsbelang Hollum ook weer de Hollumer Sint en Pieten met
betrekking tot de huisbezoeken.

Sfeermarkt:
In samenwerking met de winkeliersvereniging en horecavereniging is er in de kerstvakantie
weer een gezellige sfeermarkt georganiseerd. Na de demonstratie van de paardenreddingsboot
ging de sfeermarkt van start met een ruim aanbod van leuke winterse artikelen en lekkernijen.
Onder genot van een hapje of drankje kon men lekker rond sneupen of bij vuurkorf
opwarmen. Alles natuurlijk weer omlijst door een mooi stukje muziek. Wat ons betreft een
erg geslaagde middag. Wat het extra bijzonder maakt is de goede samenwerking tussen de
drie verenigingen, uniek en wat ons betreft het vermelden waard.
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