
Verslag jaarvergadering dorpsbelang 04/04/2022, 20:00 uur in de Tysker. 

 

 

Opening 

Liesbeth opent de vergadering. 

 

Verslag jaarvergadering 2020 

Geen vragen. 

 

Jaarverslag 2019 

 

Paul leest het jaarverslag voor. 

De ferybell en de vlaggenmast is geschonken door EKE merkt Tryntsje van der Meer op. 

 

Willemijn vertelt iets over de school 

 

Er is veel in het werk gesteld om sluiting te voorkomen. Het teruglopend aantal leerlingen was 

reden om de school in Easterwierrum te sluiten. 

Belang van goed onderwijs staat en stond voorop. Er is veel vergaderd en er is een plan gemaakt en 

deze is gepresenteerd.  Er wordt nauw samengewerkt met Wiuwert en Boazum.   

Ook staat de streekschool nog als stip op de horizon.   

Ook daar zijn ontwikkelingen. De gemeente heeft al geld bij elkaar om het te bouwen aldus 

Willemijn. Er is een starterskrediet verleend aan Gearhing om de streekschool te realiseren. Ook is 

er door Gearhing gestart met het kijken naar een geschikte locatie. Ook is er een fusie gaande tussen 

Wiuwert en Boazum. Bij deze fusie sluit Willemijn steeds aan als afgevaardigde van de MR 

Easterwierrum. Er is ook een nieuw onderwijsconcept ontwikkeld en deze is inmiddels 

gepresenteerd. Hierin is ook Easterwierrum betrokken met het oog op de eventuele streekschool. 

Het is de bedoeling bij de nieuwe fusieschool de mienskip te betrekken. Op de school in 

Easterwierrum zitten momenteel 31 kinderen. Er wordt opgemerkt vanuit de zaal dat er weinig 

vanuit de school gedaan wordt om nieuwe leerlingen te werven. 

 

Financiële verslagen 2020 

 

Liesbeth licht toe dat de huidige penningmeester wegens persoonlijke omstandigheden niet aan toe 

is gekomen om de voorbereidingen voor de jaarvergadering af te ronden Dit resulteert in het feit dat 

er geen financieel jaarverslag is en dat de kas niet gecontroleerd is. Voorstel is hierover 

verantwoording af te leggen in de eerst volgende dorpskrant nadat de kascontrole heeft 

plaatsgevonden. Uit de zaal klinkt geen wanklank en dus wordt het als akkoord beschouwd. 

 

Verslag Behearskommisje  

 

Lieuwe licht het verslag toe. Aangezien wij geen bedrijf zijn stelt Lieuwe voor om de reservering 

voor de gebouwen te schrappen. Doarpsbelang is al akkoord. Uit de zaal wordt de vraag gesteld 

waarom er voor gekozen wordt om dit te schrappen. Aangezien het 10 jaar terug besloten is het wel 

te doen.  Lieuwe legt uit dat er inmiddels dusdanig veel in kas is dat normaal onderhoud wel 

gemakkelijk plaats kan vinden. Lieuwe legt uit dat het puur boekhoudkundig is. Niemand is er op 

tegen dat de fictieve begroting er uit gaat en de wijziging wordt aangenomen. 

Lieuwe geeft aan dat hij alleen de administratie doet en geen deel uitmaakt van de BC of DB 

Ook geeft hij aan dat er in de muntautomaat nog best veel contant gestort wordt. Hij verzoekt dit 

zoveel mogelijk per pin te doen. Consumptiebriefjes moeten beter worden ingevuld geeft Lieuwe 

aan. Het verzoek is daarom ook om deze volledig in te vullen. 

 



Tijdens de merke-commissie is het financieel verslag besproken en vastgesteld. 

 

Verslag Histoaryske Kommisje 

 

Stephan legt uit dat het allemaal goed voor elkaar is. Ieder jaar ontvangen ze de bedragen van de 

gemeente. Ook wordt er soms iets aangeschaft als dit betrekking heeft tot Easterwierrum.  

 

Verslag kascommissie Behearskommisje 

 

Alles in orde. Wel veel contant geld gaat er nog om. Sjoerd Sypersma stelt voor om puur een 

betaalautomaat per pin te doen. Jan Schotanus geeft aan dat er nog wel degelijk contant geld in 

omloop is en dat dit gewoon een wettig betaalmiddel is. 

 

Mededelingen Behearskommisje 

 

Jan legt uit dat er twee bijzondere jaren achter de rug zijn met corona. In het begin was alles dicht. 

Er is een bijdrage geweest van de regering in de eerste periode van de corona. Later kwamen er 

bijdragen voor personeel maar dit was niet op ons van toepassing. Aangezien wij er goed voor 

stonden, konden wij het hoofd gemakkelijk boven water houden. Het sporten en het korps zijn vrij 

snel weer losgegaan omdat de afstand goed te handhaven was. Er is een nieuwe afzuiging geplaatst. 

 

Jan legt het verzoek in het dorp neer, dat wanneer er gevraagd wordt om je op te geven voor een 

activiteit, dit ook te doen...zo kan er gekeken worden of er ook animo is. 

Jan roept de verenigingen op er wel op te letten dat het gebouw netjes achtergelaten wordt. 

BIS is weer druk aan het repeteren. Soms wordt door hen de vloer niet goed schoongemaakt en dit 

zal met hen kortgesloten worden. De locatie van BIS is gewijzigd. 

Boazum was te klein als stemlocatie en Easterwierrum is nu de nieuwe vaste stemlocatie. De 

zonnepanelen moeten opnieuw worden verzekerd. Er was een nieuw aanbod voor ruim 2000 euro 

per jaar maar dit bedrag was veel te hoog. Onze eigen verzekering wilde het wel verzekeren maar 

dan moest het bouwkundig opnieuw gekeurd worden. Na een kleine aanpassing aan de aarding van 

de dragers, is het goedgekeurd. Er was een klein beetje stormschade, het lood was wat gescheurd en 

het resultaat was lekkage. Soms wordt er wat schade aan het gebouw veroorzaakt. Dit is besproken 

in DB en BC. Er is afgesproken dat als niemand zich meldt er aangifte gedaan zal worden van 

vernieling Ook is er een ombouw geplaatst om de container. Er komen nieuwe duidelijke 

parkeervakken met belijningen bij de Tysker, inclusief een mindervaliden parkeerplaats. Wanneer 

deze parkeerplekken een succes zijn wordt de verf vervangen door bestrating. 

 

Boukommisje 

 

Hedzer van der Meer toont namens de bouwcommissie een aantal voorbeelden. 

Anneke Monsma vraagt wat de insteek was voor de overkapping. Hedzer legt uit dat het eerst altijd 

voor de rokers was maar dit is inmiddels passé. Nu is het idee om iets meer van een terras idee te 

creëren omdat er vaak buiten activiteiten zijn en men dan droog kan zitten. Ook komen er 

openslaande deuren in. Rein Weiland vraagt hoe stormbestendig het is. Hedzer legt uit dat het erg 

stormbestendig is aldus de leverancier. De deur zal er door Bootsma ingezet worden. 

Beslissingen boven de 15.000 moeten door het dorp genomen worden. 

Rein Weiland merkt op dat hij bang is voor tweedeling met de Merke. De ene helft zit dan binnen 

en de andere helft is buiten. Ook vindt hij het een hoop geld.  Ook Sjoerd Sypersma geeft aan dat hij 

het veel geld vindt.Er wordt in de zaal gediscussieerd. 

De meeste urgentie ligt bij de openslaande deuren blijkt uit de vergadering. 

Besloten wordt om eerst de deuren te plaatsen en het café op te knappen. 

 



Voordracht nieuwe leden 

 

Doarpsbelang benadert zelf nieuwe bewoners. Inmiddels zijn er ook al weer mensen verhuisd. 

Liesbeth legt voor of het zo moet blijven dat we nieuwe leden in stemming moeten brengen of niet. 

De vergadering geeft aan dat het zo kan blijven zoals het nu is. Dit staat namelijk ook in de statuten. 

De mensen die 18 jaar worden, zullen niet worden benaderd door DB. 

 

Bestuursverkiezing 

 

Harmina heeft te kennen gegeven te stoppen. Ook Romee stopt omdat ze verhuisd naar 

Leeuwarden. Caroline van Muiswinkel wordt de nieuwe penningmeester en Johan Boersma nieuw 

bestuurslid worden met applaus welkom geheten. 

Hedzer vraagt of Romee contact op gaat nemen met Hedzer i.v.m. de warmtepomp. Dit i.v.m. de 

subsidie. 

 

Jubileum Doarpsbelang 

 

Er staat een datum gepland. 1 oktober 2022. Alle commissies die onder DB vallen draaien hier ook 

in mee. Deze krijgen te zijner tijd een bericht. Het zal een dag vullend programma worden. 

 

Rondvraag 

 

Op de Dilledyk wordt te hard gereden.  Liesbeth geeft aan dat DB het heel vaak aangeeft bij de 

gemeente. Ook wordt opgeroepen dit zelf bij de gemeente te blijven melden. Harmina geeft aan dat 

ze onlangs nog contact heeft gehad met Lize de Dorps coördinator.  Er is simpelweg geen geld bij 

de gemeente is het antwoord. 

 

Trynstje van der Meer geeft aan dat er een laadpaal aangevraagd kon worden. Dit zit in de pijplijn. 

Hedzer geeft aan dat er 2024 weer een Slachtemarathon is. Hij is verkeersregelaar en zoekt eigenlijk 

aanvulling en roept op voor meer hulp. 

Er wordt gevraagd of er ook raadsleden uitgenodigd zijn voor deze vergadering.  Dit keer niet. Wel 

de dorpencoördinator.   

De toegang naar de containers is klaar. Maar er moet wel een stukje gestraat worden Hedzer vraagt 

of er ook iemand is die dat wil doen. 

De klok van de katholieke kerk loopt niet gelijk. Er wordt gevraagd wie dit regelt. Dit valt onder de 

nieuwe eigenaar. 

Anneke Monsma vraagt hoe het staat met een bouwgroep m.b.t. woningbouw in het dorp. Liesbeth 

geeft aan dat dit buiten DB omgaat. 

Liesbeth geeft aan dat er wel met de gemeente gesproken is over woningbouw. Mensen moeten zelf 

met plannen komen voor het bouwen van woningen.  Liesbeth geeft aan dat het beleid is dat er eerst 

binnen de bebouwde kom gebouwd moet worden wanneer daar de mogelijkheid voor is. 

 

Nieuwe kaskommisje 

 

Frank Jorna neemt het over van Sjoerd Sypersma. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


