
Uittreksel Notulen Jaarvergadering 20 maart 2009 
 
1. Opening 
Even over acht opent voorzitter Mellius Kramer de vergadering. De voorzitter verwelkomt de aanwezigen, de presentielijst telt 
48 personen. Ook welkom voor de pers en een speciaal welkom voor Niek en Hanneke Jörg die na de pauze zullen vertellen 
over hun tijd op Aruba. Van de raadsleden is bericht gekomen dat er meerdere vergaderingen waren en zij helaas niet konden 
komen. 
 
2. Notulen 18 maart 2008 
De notulen van de vorige jaarvergadering worden onveranderd goedgekeurd. De notulist wordt bedankt voor het verslag. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Project Wenje 
Er zijn weinig ontwikkeling te melden behalve wat particuliere initiatieven. 
Jeugdketen 
Alle keten zonder vergunning per 1 maart weg moeten. Maar eerst zal een medewerker van de gemeente alle keten bezoeken 
om per keet de situatie te beoordelen. 
Kearn van 't dorp 
Op 1 september 2008 is subsidie aangevraagd voor het complete project rond het Fierljep- en evenemententerrein. Nu is het 
wachten tot de aanvraag definitief doorkomt. 
Ingekomen stukken 
Er is een brief van Jouke Kampen over het uitdiepen van de buurtfaert. In contacten met de gemeente blijft het uitbaggeren op 
de agenda staan. 
Van Ida de Boer is een oproep gekomen voor vrijwilligers om de website te vernieuwen en het beheer wat makkelijker te 
maken. 
 
4. Jaarverslag notulist 
Het jaarverslag wordt voorgelezen en alle activiteiten van het afgelopen jaar passeren de revue. Er zijn geen op- of 
aanmerkingen over tekst en inhoud en het verslag wordt goedgekeurd. 
 
5. Financiën 
Financieel verslag penningmeester en verslag kascommissie 
De penningmeester Siebe Brandsma loopt alle posten even door. Waar nodig volgt een extra toelichting. 
De kascommissie geeft goedkeuring aan het financiële verslag. De kascommissie wordt bedankt.  
Financieel verslag Feestcommissie 
Het verslag wordt toegelicht door penningmeester Geesje Kampen. 
De kascommissie keurt het financiële verslag van de Feestcommissie goed. De kascommissie wordt bedankt.  
Financieel verslag Buurtsboade. Hier zijn geen vragen over. In de jaarvergadering van de buurtsboade wordt al goedkeuring 
gegeven wat betreft dit punt. 
 
6. Bestuursverkiezing 
Dit jaar is Martje de Vries aftredend en niet herkiesbaar.  
Als nieuw bestuurslid wordt aangenomen Peek Bonebakker-Kuipers.  
 
7. Verslag Beheerscommissie 
De voorzitter Hotse Haanstra meldt dat dit jaar geen aparte jaarvergadering is. Het financieel verslag is uitgedeeld. De 
penningmeester is met vakantie dus geeft de voorzitter de toelichting. Het is een druk jaar geweest, met name door het Friese 
Festival en de nieuwe bar. Er zijn het afgelopen jaar heel wat extra investeringen geweest: keukeninrichting, koffiezetapparaat, 
reparatie frisdrankautomaat en gymtoestellen, maar gelukkig waren er ook extra inkomsten. De voorzitter bedankt iedereen die 
heeft geholpen en hoopt ook dit jaar op zoveel medewerking. Van de kascommissie is goedkeuring verkregen op het financiële 
verslag.  
Er volgt een applaus voor Hotse en zijn team. 
  
8. Verslag politie 
Voor dit agendapunt is geen inbreng. 
 
9. Rondvraag en sluiting 

• Het realiseren van wandel-/fietspaden langs de Fluessen gelijk met de verbetering van de polderdyken, kost te veel tijd voor 
it Wetterskip. De gemeente is wel geïnteresseerd en zal proberen dit mee te nemen in visies en plannen. 

• In Leeuwarden is een bijeenkomst geweest over oude wandelpaden. Het bestuur is hier niet geweest, maar zal de 
informatie inwinnen. 

• Het bestuur zal de volgende vragen bespreken met de gemeente. 
o Kan er een invoeg-/uitvoegstrook komen bij de brievenbus vanwege de prutbende. 
o De prullenbak achter de brievenbus is vernield, kan die vervangen worden? 
o De grond rond het bankje bij de brievenbus is inmiddels verhoogd. Het bankje zit nu niet goed meer. Kan dat veranderd 

worden? 
o Graag verbetering van de dyken, ook richting Koudum. 
o Aandacht voor de kliko's. Bij wind en in het donker kan dit gevaar opleveren 
o Het stukje grond tegenover Van de Wal wordt niet meer gebruikt en is een wildernis. Kan er wat mee gebeuren? 
o Het hekkelen achter de buurt en het spul opruimen voor het seizoen moet aandacht krijgen. 

 
De voorzitter Mellius sluit het officiële deel van de vergadering. Hij bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng.  
 



Na de pauze verzorgt het echtpaar Niek en Hanneke Jörg een presentatie over hun tijd op Aruba in de periode van 2005 tot 
2008. 
 
Alvorens te beginnen wil het echtpaar eerst een woord van dank zeggen voor de uitnodiging. Het geeft het gevoel 'erbij' te 
horen. 
Gestart wordt met het moment dat gekozen wordt voor die andere baan op Aruba of de zon na een arbeidzaam leven. Met vele 
foto's wordt het sociale leven op Aruba geschetst door Hanneke. Niek vertelt over zijn werk voor het openbaar ministerie in een 
land met de status aparte. Het is een boeiend verhaal doordat Aruba van twee totaal verschillende kanten wordt belicht. En ook 
het feit dat net in die periode de verdwijning van Natalie Holloway in het nieuws komt. 
Mensen, land, omstandigheden, werk en achtergronden worden helder beschreven en in het Dorpshuis temidden van de 
dorpsgenoten komen de tropen tot leven. 
 
Het echtpaar wordt hartelijk bedankt voor hun mooie presentatie en krijgt een leuke attentie. 


