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Jaarvergadering 2020 

De door Corona uitgestelde ledenvergadering 

wordt alsnog gehouden op 26 oktober 2020 om 

20:00 uur in De Mienskip. 

Agenda 

1) Opening 

2) Huishoudelijk gedeelte: 

a) Mededelingen 

b) Notulen ledenvergadering 15 april 2019 

c) Jaaroverzicht 2019 

d) Financiën: 

i) Jaarrekening 2019 

ii) Verslag en benoeming kascommissie 

iii) Begroting 2020 

e) Bestuursverkiezing 

i) Aftredend en niet herkiesbaar: 

Mathilde Hommes, voorzitter en Griet 

Dantuma, lid 

ii) Aftredend en herkiesbaar: Aije Klaren, 

penningmeester 

(Tegen)kandidaten kunnen tot een half uur 

voor de vergadering worden aangemeld 

3) Rondvraag 

4) Pauze 

5) Actuele vraagstukken 

Stukken 

Op onze website vindt u onder het kopje 

ledenvergadering de agenda, de concept notulen 

van vorig jaar en het jaaroverzicht 2019. 

Bestuur 

We doen nog steeds dringend beroep op 

dorpsgenoten om zich bij ons aan te melden als 

toekomstig bestuurslid. Er zijn vier vacatures! 

Vol is vol 

Door diezelfde coronamaatregelen is de capaciteit 

van de zaal beperkt. Wilt u gegarandeerd een 

plekje reserveer dan door middel van een mailtje. 

Komt u zonder reservering dan kan het zijn dat we 

u niet toe mogen laten. 

Programma na de pauze 

Na het huishoudelijke formele gedeelte willen we 

op informele wijze onder het genot van een hapje 

en een drankje verder met prangende actuele 

vragen die binnen onze dorpen spelen zoals: 

• Nieuwe omgevingswet en omgevingsvisie 

• Belangen van burgers en ondernemers: 

o Coulisselandschap De Hoek 

o Rubberverwerking aan De Swette 

• Integrale visie huisvesting scholen, sport 

en andere maatschappelijke organisaties 

 

Deskundig of niet? 

In het vorige Dorpskompas werd geopperd om de 

visie op huisvesting voor onderwijs, sport en 

maatschappelijke organisaties in Feanwâlden 

maar over te laten aan de gemeente, haar 

ambtenaren en eventuele adviesbureaus. 

“Goedwillende, ondeskundige” inwoners hebben 

echter 2 belangrijke eigenschappen: ze zijn 

betrokken omdat het over hun eigen dorp gaat en 

ze kunnen niet weglopen voor het eindresultaat. 

En o ja, ze zijn een stuk goedkoper dan de 

adviseurs die voor veel geld opschrijven wat ze 

van diezelfde inwoners te horen krijgen….  

Bovendien zul je versteld staan hoeveel 

professionele kennis en ervaring in onze dorpen 

aanwezig is als je er voor openstaat en er naar 

wilt luisteren.  

Dorpsbelangen wil graag namens onze inwoners 

meedenken hoe we deze kennis in kunnen zetten 

in het algemeen belang van onze dorpen. We zijn 

ervan overtuigd dat dat begint met met elkaar in 

gesprek gaan en met naar elkaar luisteren. 
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