
CONCEPT

Verslag van de gehouden ledenvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden / 

Veenwoudsterwal e.o. gehouden op 15 april 2019 in de Mienskip in Veenwouden.

Opening. De voorzitter Mathilde Hommes opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Ze laat weten dat de ledenvergadering vanavond uit 2 gedeelten bestaat: het “huishoudelijk” deel 

waarin de vaste onderdelen aan bod komen en de gezamenlijke uitwerking van de door de 

vereniging gelanceerde pilot Plan X.

Mededelingen. Bericht van verhindering binnengekomen van het aftredende bestuurslid Roeli van 

Til. Ze zal op een nog nader vastgesteld tijdstip afscheid nemen van de vereniging. De 

penningmeester zal vanwege de aanwezigheid bij een andere bespreking ietwat verlaat zijn.  De 

voorzitter vraagt nadrukkelijk wie van de aanwezigen bezwaar heeft tegen het maken van  foto’s 

voor het Dorpskompas. Iedereen stemt ermee in.

Verslag van de vorig jaar op 29 januari 2018 gehouden ledenvergadering: geen vragen of 

opmerkingen. Dank aan de samensteller.

Financieel jaaroverzicht 2018. Dit wordt ter plekke aan de aanwezigen uitgereikt. Vraag: wat zijn de 

in het overzicht genoemde projectverplichtingen? Dit zijn de bedragen die nog moeten worden 

uitgegeven, zoals bijvoorbeeld voor het gestarte project Lokale Democratie. Verder geen op-of 

aanmerkingen.

Kascontrole-commissie. Op de vorig jaar gehouden ledenvergadering zijn de heren Rein Vellinga en 

Hans Dijkstra benoemd als lid van de kascontrole-commissie. Uit het door hen ingestelde onderzoek 

is gebleken dat het overzicht van de gedane inkomsten en uitgaven van de vereniging er “keurig 

uitziet”. Aan de penningmeester wordt daarom decharge verleend.

Benoeming nieuwe kascontrole-commissie. Als vervanging van Hans Dijkstra geeft Pieter de Vries 

zich tijdens de vergadering op als nieuw lid voor de kascontrole-commissie.

Begroting 2019. Deze wordt zonder verdere op-of aanmerkingen vastgesteld.

Bestuursverkiezing. Roeli van Til treedt na 8 jaar lidmaatschap van het bestuur volgens het rooster 

van aftreden af als bestuurslid en als vice-voorzitter. Vanwege verplichtingen elders is ze vanavond 

verhinderd de vergadering bij te wonen. Op een later tijdstip zal “afscheid van haar genomen 

worden”. Ook Lolke de Vries legt na 4 jaar zijn functie neer. Hij heeft de afgelopen jaren “de belangen

van de inwoners van Veenwoudsterwal” in het bestuur behartigd.  Er heeft zich jammer genoeg geen

plaatsvervanger bij het bestuur aangemeld. Het behartigen van de belangen van de bewoners 

richting gemeente Tytsjerksteradiel zal hierdoor wat lastiger worden. 

Rondvraag. Omdat er geen gebruik gemaakt wordt van de Rondvraag sluit Mathilde Hommes 

formeel  het huishoudelijk deel van de ledenvergadering af met dankzegging aan de leden voor hun 

inbreng. En geeft vervolgens het woord aan Joop Hoffman voor de presentatie van de verschillende 

projecten die in het kader van “Project X”  bij Dorpsbelangen zijn ingediend.    


