
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022

Verslag van de gehouden ledenvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen 
Veenwouden/Veenwoudsterwal e.o. gehouden op donderdag 7 april 2022 in ’t Dûke 
Lûk te Feanwâldsterwal.

Opening. 
De voorzitter Doutsen Dijkstra opent de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom. We tellen 4 bestuursleden en 11 leden. Tevens wordt de gemeente 
Dantumadiel welkom geheten. De gemeente is aanwezig voor het verzorgen van een 
presentatie/toelichting  over de bouw van een brede school.
Agenda wordt vastgesteld.

Mededelingen. 
-

Verslag 
De notulen van oktober 2021 zijn besproken, er zijn geen opmerkingen en/of 
aanvullingen. Notulen zijn vastgesteld. Door de leden wordt aangegeven om de 
notulen te publiceren op de website.
Het aankondigen van de ledenvergadering en het op tijd aanleveren van de stukken 
is een aandachtspunt voor het bestuur. De stukken zijn door het bestuur laat 
gepubliceerd, ook dit wordt door de leden als aandachtspunt meegegeven aan het 
bestuur.

Jaaroverzicht 2021. 
Er wordt een toelichting gegeven door het bestuur op het jaarverslag 2021. 
 
Vraag over het verloop van leden
Het bestuur ziet een langzame daling in het aantal leden. In de laatste maanden 
hebben zich nieuwe, jonge inwoners aangemeld om lid te worden van Doarpsbelang.
Het bestuur geeft aan tevreden te zijn over het aantal leden. Opgemerkt wordt dat er 
een aantal oudere leden de contributie niet betalen.

Financieel jaaroverzicht 2021. 
Door de penningmeester wordt een toelichting gegeven op de jaarrekening en op de 
begroting 2022.

Vraag over stimulering initiatieven a € 10.000
Dit geld is bedoeld voor Plan X.

Aanwezige leden stemmen in met de begroting voor 2022.

Kascontrole-commissie. 
De kascommissie bestaande uit Dirk Jan de Boer en Maarten Bark geven aan dat er 
een transparante boekhouding aanwezig is en er zijn geen onjuistheden 
geconstateerd. Aan het bestuur wordt decharge verleend.

Dirk Jan de Boer heeft nu voor de tweede keer in de kascommissie gezeten. Voor 



hem wordt een nieuwe kandidaat gezocht. Hilda Zwart stelt zich beschikbaar.

Bestuursverkiezing
Het bestuur vraagt de aanwezige leden om in te stemmen met een nieuw bestuurslid, 
Albert Beuker (Feanwâldersterwal). De leden hebben ingestemd met de komst van 
Albert als nieuw bestuurslid.

Stand van zaken wijziging statuten
Als gevolg van nieuwe wetgeving moeten de statuten worden gewijzigd. Bij 
Notariskantoor Beks is een verzoek gedaan om de statuten te wijzigen. Het voorstel 
is om conceptversie op de website te publiceren en deze tijdens de jaarvergadering 
vast te stellen. De huidige statuten blijven vooralsnog gelden.

Naamswijziging 
Het verzoek is om  Nederlandse naam Dorpsbelang Veenwouden/Veenwoudsterwal 
te wijziging in de Friese naam Doarpsbelang Feanwâlden/Feanwâldsterwal.

Cultuurfonds
Het cultuurfonds bedraagt momenteel € 18.000. Binnen het bestuur is er nog 
discussie over hoe om te gaan met het cultuurfonds. Er is gezocht naar een 
toetsingskader, maar vooralsnog is deze niet gevonden. Tijdens de volgende 
jaarvergadering zullen we hierop terugkomen.

Stand van zaken Rubber Verwerking Nederland RVN
Door Aije Klaren wordt een toelichting gegeven op stand van zaken van de 
ingediende bezwaren..

Rondvraag

Het Koekoekspaad is momenteel een puinpad waardoor er onveilige situaties 
optreden en kunnen optreden. Doarpsbelang heeft hierover met de gemeente 
(wethouder) gesproken. Gevraagd is om het pad weer veilig begaanbaar te 
maken.
Actie: De gemeente vragen om een schriftelijke planning over het begaanbaar 
maken van het Koekoekspaad.

Door de aanwezigen wordt opgemerkt dat inwoners de hond los laten lopen in 
het park. Dit wordt niet door iedereen als prettig en veilig ervaren. Daarnaast 
wordt aangegeven dat er veel hondenpoep in het park ligt.
Actie: De gemeente vragen om bello’s te plaatsen bij de verschillende 
ingangen van het park.

Afsluiting
Doutsen sluit de vergadering

Stand van zaken situatie verharding Koekoekspaad●

Loslopende honden Spoarpark●


