
VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VEENWOUDEN / VEENWOUDSTERWAL E.O. 

Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering op 30 maart 2015 in De Mienskip

Opening
Voorzitter Mathilde Hommes opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Een 
speciaal woord van welkom is er voor de kampioenen met hun ouders en de politici uit 
Tytsjerksteradiel en Dantumadiel. Zij stelt zichzelf voor en deelt mee dat zij sinds 6 oktober 2014 
voorzitter is van Dorpsbelangen vanwege het tussentijds aftreden van Roel Dijkstra in verband met 
zijn benoeming tot raadslid. Ook meldt zij dat Reina Hes, mienskipswurker en Sjerp de Jong van LEF 
zich hebben afgemeld.

Huldiging Friese en/of Nederlandse kampioenen
Vice-voorzitter Roeli van Til zet de 13 kampioenen (7 turnen, 5 judo en 1 skeeleren) in het zonnetje. Zij
ontvangen van penningmeester Roelie van Dellen een oorkonde, een roos en een VVV-bon. Daarna is
er tijd voor de groepsfoto.

Huishoudelijk gedeelte
a. Mededelingen:
- Het bestuur heeft besloten de automatische incasso van de contributie in 2016 te vervroegen naar 
maart in plaats van in mei af te handelen.
- Dorpsbelangen is bezig een mailbestand van geïnteresseerde leden op te zetten. De leden in dit 
mailbestand kunnen af en toe meepraten over kwesties die vanuit diverse kanten op Dorpsbelangen 
afkomen. Meestal zijn het vragen/verzoeken van de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel. Wie
hieraan mee wil doen, wordt opgeroepen zich aan te melden.  
- Dorpsbelangen beraadt zich op de taken. Door het fenomeen burgerparticipatie komt er meer op het 
bestuur af. Binnenkort gaat het bestuur hierover brainstormen met iemand van Doarpswurk.
- Sinds kort bestaat er in de gemeente Dantumadiel een ‘dorpeninitiatievenfonds’. Iedere groep 
inwoners met een goed concreet idee kan hiervoor een aanvraag indienen. Er ontbreekt nog een 
verdeelsleutel. Hierover spreekt Dorpsbelangen haar zorg uit.
b. Notulen:
Er zijn geen vragen of opmerkingen betreffende de notulen van de ledenvergadering van 2014, 
waarna deze worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.
c. Overzicht Jaaractiviteiten:
Ook hierover zijn geen vragen of opmerkingen. Het jaaroverzicht wordt vastgesteld. 
d. Financiën:
- Jaarrekening: Penningmeester Roelie van Dellen geeft een verklaring bij de jaarrekening 2014. Er is 
een batig saldo omdat er minder is uitgegeven dan verwacht. Daarnaast verloopt de verkoop van de 
dorpsvlag goed en heeft het bestuur met diverse dorpsgenoten tijdens de sutelaksje voor het Fryske 
boek 600,- euro voor Dorpsbelangen verdiend. 
Oege Hiddema van Wetterwâlden Bûtenfjild merkt op dat Wetterwâlden sinds kort een stichting is 
geworden en zelf de broek dient op te houden. Voor die tijd heeft Dorpsbelangen een belangrijke 
impuls aan het werk van Wetterwâlden gegeven. Ook stond Dorpsbelangen altijd garant, waarvoor 
hartelijk dank.
Hierna wordt de jaarrekening vastgesteld.  
- Verslag kascommissie: de commissie trof de stukken keurig verzorgd aan en heeft de kas in orde 
bevonden. Met applaus wordt het bestuur décharge verleend. De leden van de kascommissie en de 
penningmeester worden bedankt voor hun werk. 
- Benoeming nieuw kascommissielid: Auke de Jong is aftredend en wordt bedankt voor zijn werk. 
Douwe Kootstra is bereid volgend jaar zitting te nemen in de kascommissie.
- Begroting 2015: De penningmeester attendeert op de vergoeding van de gemeente Tytsjerksteradiel,
die elk dorpsbelang in die gemeente ontvangt. Op vragen uit de zaal antwoordt de penningmeester 
dat gemeente Dantumadiel dit niet doet. De penningmeester beantwoordt nog enkele vragen, waarna 
de begroting ongewijzigd wordt vastgesteld.
e. bestuursverkiezing: Roeli van Til is aftredend en herkiesbaar. Zij wordt herkozen. Lolke de Vries en 
Ina Stadman hebben zich kandidaat gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten, zodat zij worden 
benoemd.



Rondvraag
- Het AED-project: De heer H. Postma vraagt of het gebruik van een AED kan worden geëvalueerd. 
Hoe vaak heeft dit succes? Op de tennisbaan is een AED twee keer gebruikt en met succes. Op de 
Koemarkt ook twee keer, waarvan één keer met succes. De mensen die zich onlangs hebben 
opgegeven voor de cursus is verzocht zich aan te melden bij Hartslagnu.nl Men moet gecertificeerd 
zijn. Er is op dit moment contact met Hartveilig.nl 
Bestuurslid Arthur Bosloper legt uit hoe de gang van zaken is bij een ongeval. Het is een kwestie van 
hoe meer mensen weten om te gaan met een AED, hoe meer kansen er zijn dat het goed gaat. Hij 
pleit voor een bijdrage van de gemeente Dantumadiel.
- Hoe komt het met het MFC/dorpshuis? Jouke de Vries, vanuit Dorpsbelangen afgevaardigd in het 
stichtingsbestuur deelt mee, dat de stichting MFC/dorpshuis binnenkort een feit is. Volgende week 
wordt de akte getekend. Hij vertelt verder dat er een bouwcommissie is gevormd. Hiervoor zijn 
mensen aangetrokken, die verstand van bouwen hebben. Deze commissie bekijkt nu wat er gebruikt 
kan worden van het bestaande gebouw, bijv. een deel van de fundering. Als dat duidelijk is, wordt er 
een keus gemaakt voor een architect, die de definitieve tekening gaat maken. Ook is er overleg over 
de exploitatie en welke huurders zijn er. In het eerste plan was er de wens van een grand-café. Gezien
de terugloop in de horeca de laatste jaren, is dat niet mogelijk. Wel komt er iets in een kleinere opzet. 
Verder is men in gesprek met de kerk over de overname/verkoop. 
Vanuit de zaal wordt gevraagd of er plannen zijn voor acties om aan meer financiën te komen. Ook 
wordt gepleit voor meer ambitie en publiciteit, dan komen de mensen ook. Er is duidelijk behoefte aan 
meer informatie.  

Pauze  

Uitreiking Wrotterspriis
Voorzitter Mathilde Hommes deelt mee dat er vanuit het dorp een man is voorgedragen, die in ruime 
mate aan de criteria voldoet. Zij memoreert al zijn vrijwilligerswerk, jarenlang gedaan, meestal op de 
achtergrond, en nu nog als penningmeester van Vriendenkring en vrijwilliger bij de Súkerei. Zij roept 
Rein Vellinga naar voren, die onder luid applaus geheel overrompeld de plaquette en bloemen in 
ontvangst neemt. 

Presentatie eindrapport van de interviewgroep Bine&Bouwe
Wytze Werkhoven geeft aan de hand van een beamerpresentatie uitleg over de resultaten van de 
interviews, die de leden van de werkgroep Bine&Bouwe in beide dorpen heeft gehouden. De 
slotconclusie is dat 87% van de inwoners tevreden woont in hun dorp, 95% de sporthal heel belangrijk
vindt, er veel te weinig activiteiten voor de jeugd zijn en dat één op de twee mensen aan 
vrijwilligerswerk doet. 
Hierop wordt vanuit de zaal opgemerkt dat in Fryslân in bijna elk dorp een dorpshuis is met 
vrijwilligers. Als het MFC/dorpshuis er komt, zal ook hier vrijwilligerswerk moeten gebeuren.
Tot slot stelt Wytze Werkhoven dat er veel interessante informatie is verzameld. Tot teleurstelling van 
de werkgroep heeft de gemeente het pilot project stopgezet. Er komt geen tweede en derde fase; 
hiervoor stelt de gemeente geen geld meer beschikbaar. 
In de zaal ontstaat een levendige discussie over het niet subsidiëren van projecten door de gemeente.
Het wordt als zeer spijtig gevoeld, dat het college van B en W zich niet verplicht voelt om met het 
project Bine & Bouwe aan de gang te blijven in het kader van participatie.

Stand van zaken Toekomst Ouderenzorg Feanwâlden (TOF)
Wander Slomp, lid van de in november 2014 opgerichte werkgroep TOF doet verslag van de 
activiteiten van de werkgroep tot nu toe. De werkgroep is op initiatief van Dorpsbelangen ontstaan 
naar aanleiding van de negatieve ontwikkelingen bij Pasana. Verder is de werkgroep bezig de 
BurenHulpDienst op te zetten, die door de kanteling in de zorg zeker in deze tijd nodig is in onze 
dorpen.       

Sluiting 
Voorzitter Mathilde Hommes dankt beide sprekers en de zaal voor de betrokken, inspirerende vragen 
en opmerkingen, waar Dorpsbelangen mee verder kan. Hierna sluit zij de vergadering en wenst 
iedereen wel thuis.


