Verslag jaarbijeenkomst 19 februari 2020
Carla Aden, Djoke Reitsma en Wietske Veenstra zijn met kennisgeving
afwezig.
Frank opent de vergadering om 20:00uur
Paul leest het jaarverslag 2019 voor.
Frank stelt de agenda vast.
Tryntsje van der Meer benoemd dat mensen die niet lid zijn van Dorpsbelang wel een krant krijgen,
dit is niet de bedoeling zo is eerder gezegd, men zou alleen een krant krijgen als men lid zou zijn.
Frank legt uit dat besloten is om deze toch een krant te bezorgen, mede vanwege de kinderen die de
krant bezorgen. Ze kunnen dan gewoon in iedere brievenbus een krant gooien.
Hedzer benoemd dat er vorig jaar gesproken is over het parkeren bij de Tysker, hier is onvoldoende
plek voor en het idee was om de sloot te dempen en hier parkeervakken van te maken. Hier wordt
aan gewerkt samen met de gemeente.
Frank legt uit dat we 17 maart 2020 weer overleg hebben met wethouder Offinga en dat dit dan zal
worden meegenomen.
Bokke Eekerk merkt op dat de data in het jaarverslag niet helemaal kloppen, Paul zal dit aanpassen.
Petra doet het financiële verslag.
Anneke Monsma vraagt waarom alleen de kaatsvereniging een toekenning krijgt uit het Bonte fonds.
Frank legt uit dat dit bedoeld is voor de jeugd en dat daarom dit geld zo is gelabeld.
Hedzer legt uit dat hij een aanvraag gedaan heeft voor de jeu de boules baan maar dat hij nog niets
gehoord heeft, wel m.b.t. het bonte fonds maar niet m.b.t. geld uit de pot van dorpsbelang.
Frank geeft aan hierop terug te komen.
Jan Schotanus ligt de financiële gegevens toe van de Tysker.
Historische Kommisje: Stephan geeft aan dat die er goed voor staat, goede subsidies en er kan echt
worden opgebouwd op dit moment.
Merkecommisje: Geen bijzonderheden.
Verslag kascommissie: Sjoerd Sypersma vraagt naar een rekening m.b.t. de jeu de boules baan.
Hedzer legt uit dat die storting direct van EKE naar de jeu de boules baan is gegaan en daarom niet
op die balans staat. Sjoerd Sypersma geeft aan dat hij dan nog 1000 euro mist. Hedzer van der
Meer geeft aan dat er een rentloze lening is aangegaan van 1000 euro. Frank geeft aan dat hiermee
in overleg word gegaan met de Beheerscommissie. Hier zal dan 2021 specifiek mee teruggekomen
worden in de jaarvergadering van 2021.
Astrid Miedema oppert of het misschien een idee is om bij de jeu de boules ook een lidmaatschap te
betalen. Hedzer van der Meer legt uit dat dit zou kunnen maar dat er vanuit nul is begonnen en dat
er daarom tot nu toe niet is voor gekozen. Frank vraagt of ze officieel een vereniging zijn, dit is nog
niet zo zegt Hedzer van der Meer.
De kascommissie stelt verder dat er geen bezwaren zijn, behalve jeu de boules incl. BTW. Daarna
wordt het jaarverslag vastgesteld en goedgekeurd.
Nieuwe leden kascommissie: Lieuwe Brandenburgh stelt zich beschikbaar.
Mededelingen Beheerscommissie: Jan Schotanus ligt toe: het is het 16e jaar dat Tysker gebruikt
wordt, goed bezet. Af en toe een feestje maar niet tot de gemeentelijk grens m.b.t. vergunningen.
Vaste gebruikers leveren de basis. Er waren klachten dat het soms te koud was in het gebouw:
Nieuwe ventilator is geplaatst en de ramen afgeplakt boven. Diepvries onder de bar is weg, nieuwe
koelkast met glazen deuren is geplaatst.
Overkapping voor de rokers, beheerscommissie is volledig met toetreden van Carla Aden.

BIS is weer aan het repeteren, voor langere periode zoals het nu lijkt. BIS kan voorlopig op het
sportveld blijven. Overleg geweest met kaatsclub, BIS en BC. Tribune klein stukje op kaatsveld
waardoor geen hinder is voor het kaatsen.
De loods wordt hem niet, mag niet van de gemeente. Nu komt er waarschijnlijk een kleinere loods
van minder dan 50m2. Dit i.v.m. de vergunning. Hier kan BIS hun spul ook in kwijt.
Anneke Monsma vraagt hoe het komt met de begrafenissen omdat dit het officiële pad is van en
naar het kerkhof. Hedzer van der Meer benoemd dat deze ten alle tijden vrij blijft.
Ook zal de Spulwike daar hun spul in kwijt kunnen. Het kaatshokje wordt weer van de
kaatsvereniging die op hun beurt daar hun spul in kwijt kan.
De vraag wordt gesteld hoe ze met BIS e.d. met hun spul op het veld komen. Hierover is overleg
met Gertjan Koster. Dit mede zodat ze niet over het kaatsveld hoeven.
Spulwike blijft. Tysker bleus is gebeurd en komt niet weer.
DO komst heeft de Beheerscommissie gevraagd of DO KOMST in de Tysker kan komen.
Beheerscommissie is met DO KOMST om de tafel geweest en dit zal gehouden worden in de
Tysker. (eind oktober ipv de zomer)
Jan Schotanus benoemd dat er nog gevonden voorwerpen liggen in de Tysker. Hij roept op er even
naar te kijken.
Instellen bouwcommissie Tysker: Frank Jorna ligt het e.e.a toe. Dat de Beheerscommissie en
Dorpsbelang om te tafel hebben gezeten. Graag 1 of 2 mensen toevoegen aan de bouwcommissie,
mensen die zich geroepen voelen kunnen zich tot 1 maart aanmelden. Er wordt geopperd dat deze
uitbouw bedoeld zou zijn voor de rokers, Frank legt uit dat dit nu niet meer aan de orde is. Het dient
een breder doel. Wel dient het te passen bij de sfeer van het gebouw.
Tryntsje van der Meer benoemd dat het gebouw ooit ontworpen is, is het ook een idee om deze te
vragen. Hedzer van der Meer geeft aan dat hij hierover contact gehad heeft met de architect.
Sjoerd en Germ trede toe tot de
bouwcommissie.
Pauze
Paul presenteert het plan van het dorpsplein.: Hedzer van der Meerr geeft aan dat de kadastraal niet
aangegeven is m.b.t. de kadastrale grenzen van de percelen.
De gemeente zal hierover dan de communicatie moeten doen. Uiteindelijk is die eind
verantwoordelijk.
Liebeth Speerstra legt de situatie uit m.b.t. de school. De streekschool tussen Easterwierrum,
Boazum en Wiuwert.
De vraag wordt gesteld of alle opties zijn bekeken, er zijn inderdaad meerdere opties bekeken. Het
feit is dat als er niets gebeurd de school zal sluiten.
Het initiatief m.b.t. een streekschool speelt in meer dorpen. Er zal met 1 mond gesproken worden
in alle dorpsbelangen. Wel is de verwachting dat dit zeker een meerjarenplan zal worden.
Sjoerd Sypersma merkt op dat de school dus buiten het dorp zal komen en niet in een dorpskern. Dit
hoeft niet perse maar zoals het nu lijkt wel. Dit om het in het midden van alle dorpen te houden.
Nieuwe leden: Rimmer Stoelinga, Sigrid Hoekstra, Fam Elgersma, Douwe Miedema, Meinte
Speerstra en Annigje Mensonides.
Hedzer van der Meer benoemt dat de namen weer op de agenda kunnen komen volgend jaar
(nieuwe leden)
Bestuurverkiezing: Stephan voorgedragen als nieuw bestuurslid, geen tegenkandidaten. Stephan
wordt met applaus welkom geheten. Frank Jorna ontvangt een presentje als dank en treedt af als
voorzitter.
Bestuursmededeling: Liesbeth Speerstra wordt de nieuwe voorzitter van dorpsbelang en krijgt de
voorzittershamer overhandigd.
Meint Miedema ontvangt een bedankje voor zijn werk op de website. Altijd actueel en zeer volledig.
Veel bezoekers op de site: ongeveer 1000 per maand.

Petra Miedema geeft aan dat er langs het fietspad steeds meer distels e.d. komen. De gemeente zal
vaker maaien. Dit houdt in dat er ook mooie beplanting zal worden gemaaid.
Hedzer van der Meer meldt dat dit jaar op 13 juni weer de slachte wordt gelopen. Deze komt door
het dorp, Hedzer vraagt vrijwilligers voor de organisatie. Deze kunnen zich melden bij Hedzer van
der Meer.
Rondvraag: Wederom de snelheid, er wordt te hard gereden. Dit wordt weer op de agenda gezet
voor het overleg met de wethouder.
Piet Boersma vraagt aan de Beheerscommissie over het renovatie van het biljart. Hedzer van der
Meer heeft gebeld met de persoon die er over gaat maar deze was druk. Hij zal dit weer doen.
Piet Boersma vraagt ook naar de dorpsvlaggen: Dit wordt vooruit geschoven naar een later tijdstip.
Hedzer van der Meer vraagt: Het voetpad vanuit het dorp naar de Dilledyk, dit is een slecht pad, kan
dit niet geasfalteerd worden? Dit wordt ook weer meegenomen in het overleg met de gemeente.
Hedzer van der Meer geeft aan dat het in kern van het dorp nogal eens een dooie boel is. Er is
toendertijd besloten om geen kerstboom meer te plaatsen. Is het geen idee om bijvoorbeeld een
Ferybell neer te zetten op het dorpsplein.
Astrid Miedema vraagt of er geen fietspad langs de Hegedyk kan komen, Frank legt uit dat hier
waarschijnlijk geen geld voor is maar dat dit meegenomen zal worden in het overleg met de
gemeente.

