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Vereniging van Dorpsbelangen                     
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Samen werken aan leefbaarheid van onze dorpen  
 
 

 
 
 
 
 
            

Geenwouden ? 

Ondanks alle recente berichten over Feanwâlden en 

haar inwoners blijft Dorpsbelangen proberen samen 

met alle inwoners en in goed overleg met de gemeente 

te werken aan een mooi en leefbaar 

Feanwâlden/Feanwâldsterwâl.  

 

Wij geloven niet in denken in hokjes en scheiding van 

partijen: Dorp versus Gemeente, Denkers versus 

Doeners… We blijven van mening dat samenwerking 

gebaseerd op gelijkheid, wederzijds respect en open 

communicatie tot het beste resultaat zal leiden. 

 

 

Jaarlijkse Ledenvergadering 2020 

U bent van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse 

ledenvergadering op maandag 23 maart om 20:00 uur 

in de Mienskip, Haadstrjitte 17, Feanwâlden. 

 

AGENDA 

1. Opening 

2. Huishoudelijk gedeelte: 

    a. Mededelingen 

    b. Notulen ledenvergadering 15 april 2019 

    c. Jaaroverzicht 2019 

    d. Financiën 

    e. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar: Mathilde 

Hommes, voorzitter en Griet Dantuma, lid. 

Kandidaten kunnen tot een half uur voor de 

vergadering worden aangemeld 

3. Rondvraag 

4. Pauze 

5. Omgevingswet 

 Presentatie over de nieuwe Omgevingswet 

door Riejanne Bouma, adviseur Doarpswurk 

 

 

Plan X 
Woensdagavond 1 april is er weer Plan X in de 

Mienskip. De eerste versie was een groot succes. We 

verwachten dit jaar daarom nog veel meer plannen en 

bezoekers. 

 

Een plan indienen moet voor 16 maart door mailen van 

een bewerkbaar A4 document met daarop een korte 

omschrijving van het plan, een planning, een indicatie 

van het budget en eventueel een vraag om hulp.  

 

Plannenmakers doen er goed aan zoveel mogelijk 

supporters mee te nemen. Iedere aanwezig lid van 

Dorpsbelangen krijgt een aantal Turfkes waarmee hij/zij 

zijn/haar favoriete project kan steunen. Bovendien kan 

iedereen zijn diensten aanbieden aan projecten en 

daarmee extra Turfkes verkrijgen. 

 

Overigens kunnen niet-leden ter plekke ook nog lid 

worden! Ze ondersteunen dan niet alleen Plan X, maar 

ook alle andere activiteiten van Dorpsbelangen. 

 

Vele varkens maken de spoeling dun. Om te 

voorkomen dat ieder project slechts een zeer klein 

bedrag krijgt, is het mogelijk dat we een drempel 

invoeren; projecten die onvoldoende steun verwerven, 

vallen in de eindronde dan af, ten gunste van de 

projecten met meer steun en draagvlak. 

 

Doe mee met Dorpsbelangen 
We kunnen zelf ook nog wel wat medewerkers 

gebruiken. Dat kan een bestuursfunctie zijn, maar we 

zijn ook op zoek naar mensen die goed de weg weten 

in de nieuwe digitale wereld. Of jongeren, waar wij, als 

relatief oude bestuursleden, bij te rade kunnen gaan 

over wat er leeft bij jongere dorpsgenoten.  

 

Contributie 2020 
Nog ongeveer 80 van onze leden maken begin van het 

jaar de contributie à € 6,50 nog zelf over op 

bankrekening NL98 RABO 0343 3383 27 van 

Dorpsbelang Veenwouden / Veenwoudsterwal eo.. 

 

Diegenen die dit vergeten brengen we een brief en 

vaak ook nog een herinnering.  Zij besparen zichzelf en 

ons veel tijd en werk als ze alsnog overstappen op 

automatische incasso. Dit kan via onze website 

eenvoudig worden geregeld. De contributie bij 

automatische incasso is op dit moment maar € 5,00 

euro! 
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