
Notulen jaarvergadering Merkecommissie Raerd, 30 oktober 2015.

Aanwezig: dorpsbewoners, vertegenwoordigers van de straten en de merkecommissie.
Afwezig: met kennisgeving Slotsdyk/Snitserdyk, Nico Jorritsma en Eline Koornstra.

1) Opening;
Job opent de vergadering.

2) Mededelingen;
Ter kennisgeving afwezig: Nico Jorritsma en Eline Koornstra.

3) Ingekomen stukken;
Optie om eigen muziek uit het eigen dorp nog meer in te zetten.

4) Notulen vorige vergadering;
Goedgekeurd.
Vraag uit de zaal, waarom er geen entree wordt gerekend bij het nieuwjaarsbal en dit zo 
nodig ten goede kan komen aan een andere commissie of vereniging. 
De penningmeester legt uit dat dit is afgeschaft i.v.m. het banksaldo van de merkecommissie
en dit los staat van inkomsten voor andere commisies en verenigingen.

5) Evaluatie merke 2015;
 Goede opkomst bij de kinderspelletjes op vrijdagavond, glijbaan werd gewaardeerd 

door kinderen en ouders.
 Muziek zondagmiddag en maandagochtend tegenvallend.
 Verzoek tot herhaling van Bruno Rummler. 
 Matinee maandag loopt iets terug, verzoek om de maandag weer meer aandacht te 

geven. 
 Optie om opgave kaatsdeelname komend jaar weer terug te brengen naar alleen 

opgave in de tent naast het dorpshuis, dit om de charme terug te brengen.
 Opgemerkt wordt dat de vrijdagavond intekenen/loten in de kantine een grote 

opkomst heeft. Is het mogelijk is om deze mensen naar de dorpshuis te trekken, daar
waar de merke is.

 Fretsshow was een erg geslaagde acitviteit voor de kinderen.
 Kortom een geslaagde merke met prachtig weer.

6) Standhouders;
Standhouders hebben aangegeven dat ze een goede merke hebben gedraaid.
De snackbar dit jaar was van goede kwaliteit. Maandag's iets te vroeg weg, dit is gevalueerd 
en volgend jaar zal deze langer aanwezig zijn. 

7) Finacieel overzicht 2015;
Ziet er goed en duidelijk uit.
Opgemerkt of prijzengeld nog lager kan, dit is dit jaar al verlaagd. 

8)  Verslag kascommissie;
Harry Banga en Sieger vd Zwaag hebben de kas gecontroleerd. Zag er goed en duidelijk uit, 
alles is gecontroleerd en was correct het zag er inzichtelijk uit. Complimenten voor de 
penningmeester.
Harry wordt hartelijk bedankt. 

9) Verkiezing kascommissie;
Harry Banga wordt bedankt.
Ruerd Veldhuis meldt zich aan.



10) Merke 2016;

– De komende merke is van 26/8/2016 t/m 29/8/2016.

– Suggesties voor een thema zijn welkom bij de MC.

– Komend jaar hebben we de optocht weer met de versierdere wagens. 

– Opmerking uit de zaal is of we de vrijdagavond iets terug kunnen brengen en of de 
maandag komend jaar meer aandacht kan krijgen om het aantrekkelijker te maken. 

– Tevens verzoek tot na denken voor inbrengen item voor de groep jongeren van 12 jaar t/m 
16 jaar en de 65+  en dit toevoegen aan de merke.

– Verzoek aan de merkecommissie om na te denken om de 5 jaarlijkse terugkoming van de 
versierde wagens te laten vervallen en dit in te vullen op en andere manier. Verschillende 
ideeen zijn naar voren gekomen. 

11) Uitreiken ontbijtgeld;
Het ontbijtgeld gaat dit jaar naar Schoolpleincommissie het bedrag bedraagt €308,10.
Jan Pieter Sikkema en Ruerd Veldhuis nemen dit in ontvangst en geven een korte toelichting
wat er met dit bedrag zal worden gedaan. 

12) Nieuwe commissieleden; 
Roel Punter en Daniel Meckes worden bedankt voor hun inzet, zij hebben een kadobon 
ontvangen.
Nico Jorritsma, Kim van der Meulen en Eline Koornstra hebben zich bij de merkecommissie 
gevoegd en wij zijn erg blij met deze versterking. 

13) W.v.t.t.k;
Nieuwjaarsbal 1 januari 2016, dit jaar komt de band Alice Springs Whiskey Tour.
Thema is in gala stijl.
Eetgelegenheid wordt dit jaar verzorgd door de pizza Sambrini's.
Puzzeltocht-> komend jaar gaan we bekijken of deze plaats vindt, dit i.v.m de slachte en 
andere activiteiten van verschillende vereningen/commissies.

14) Rondvraag;
Jeltje Jacobs bedankt de merkecommissie voor de inzet.

15) Sluiting;
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en de feedback, de merkecommissie 
zal dit meenemen voor de invulling van de komende merke. 
Job sluit de vergadering. 

Suggesties voor het merke thema mogen gemaild worden naar merkeraerd@live.nl.


