Ferslag JIERGEARKOMSTE DOARPSBELANG BLAUHUS
Woansdei 4 april 2018 om 20.00 oere yn kafee “de Freonskip”

AANWEZIG: 13 leden naast het bestuur.
WURKLIST
1. Fanôf 19.45 oere ûntfangst mei kofje en tee, de ferslagen lizze op’e tafel om yn
te sjen. Vanaf 19:45 druppelt het binnen.
2. Wolkom troch de foarsitter
Welkomstwoord is uitgesproken.
3. Ynkommen stikken
Geen ingekomen stukken.
4. Ferslach jiergearkomste 2016
De notulen waren vooraf al doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen of vragen. Derhalve is het
verslag bij deze vastgesteld.
5. Ferslach 2016 ponghâlder
Het verslag is getekend door de kascommissie. Geen bijzonderheden.
6. Kaskommisje
Over 2017 waren er geen bijzonderheden. Hieronder staat het schema voor de komende jaren:
jaar
2017
2018
2019

2e termijn
Janny
Chris Draaier
Sikke Witteveen

1e termijn
Chris Draaier
Sikke Witteveen
Sijke de Jong

Reserve
Sikke Witteveen
Sijke de Jong
...

7. Ferslach 2016 skriuwer
Foarlesen.ynt frysk.
8. Kommisjes en oare saken
Rinnende saken doarpsbelang
Buurtpreventie App: er wordt geïnventariseerd naar belangstelling voor de BuurtpreventieApp, de
meerderheid is voor. Hoe en wat moet nog uitgezocht worden.
Vervoer: er wordt geïnventariseerd naar belangstelling voor een systeem dat mensen via berichten
aan elkaar koppelt om onderling vervoer te regelen. Als voorbeeld wordt de liftplek van Heeg
aangeroepen. De meerderheid is niet voor zo'n dergelijk systeem.
Simmeractiviteiten: dorpsbelang kondigt de volgende zomeractiviteiten aan: leven ganzenbord,
viswedstrijd en survival run (onder voorbehoud).
Sendmêst
René ligt de Sendmêst toe: KPN zou in december weer contact opnemen. Tot op heden is geen
bericht van KPN ontvangen. Wel heeft de KPN contact opgenomen met het parochiebestuur.
Sporthalkommisje
Kommissie kon zelf niet aanwezig zijn maar heeft een verslag ingeleverd bij dorpsbelang. Elly leest
het voor:
De sporthal was weer mooi bezet het afgelopen jaar. Door de week zijn er trainingen van volleybal,
badminton en gymnastiek. Natuurlijk is het prachtig dat onze basisschooljeugd elke schooldag in de
Singel kan gymmen of een viering kan houden waaarbij alle ouders aanwezig kunnen zijn. In het
weekend zijn er op vrijdagavond en op zaterdagmiddag volleybalwestrijden. De voetbaljeugd heeft
ook wat trainingen gehad in de zaal. Op zaterdagochted was er een paar keer een voetbaltoernooi.

Verhuur was er ook voor enkele kinderfeestjes. De sporthal wordt soms ook gehuurd door sportieve
families. Dit zou best wel vaker unnen, in het weekend is daar wel gelegenheid voor. We hebben een
klein beetje geld kunnen reserveren voor het groot onderhoud dat er aan zit te komen, maar dit is lang
niet genog voor alle klussen. We zijn bezig om acties te bedenken en subsidies aan te vragen.
Hiervoor zult u t.x.t. geïnformeerd worden.
Jetske Kroon en Bas Brouwer zijn gestopt met het Singel bestuur. Vanuit de gym ziet Riemke de Jong
er nu in. Eppie Bootsma zit tijdelijk in het bestuur, er moet nog definitief iemand namens de
voetbalclub in het bestuur zitting nemen.
Voor vragen en verhuur kunt u altijd bellen of mailen met Anny Brouwer.
Deabetinking
Sicco ligt toe dat dit jaar speciale aandacht is voor Siepy Hylkema die in de oorlog is overleden door
ziekte. In de oorlog mocht de dokter niet 's nachts niet over de weg bewegen. Daardoor kon geen
goede hulp aan Siepy worden geboden wat het overlijden tot gevolg was.
De tocht start bij het Teatskehûs naar het kerkhof. De familie draagt een stuk voor
De fanfare doet weer mee en dorpsbelang zorgt voor de bloemen. Naast Sicco zitten Willem van der
Meer en Watze Post in het comite.
150 jaar Sint Vitus
De kerk bestaat 150 jaar en dat zal gedurende een jaar worden gevierd. Het jaar start met een
jubileumviering in september. De overige activiteiten zullen aansluiten op bestaande activiteiten zoals
open monumentendag, kerstconcert fanfare, merke, carnaval, vrijwilligersfeest, enz.
Nijsbrief
de Nijsbrief verschijnt 4 keer per jaar, kerstnummer is in kleur. Er wordt veel uit het dorp aangeleverd
waar de redactie erg blij mee is.
Website
Dorpsbelang kan haar eigen website meer gebruiken door het communiceren van alle activiteiten op
de website. Tineke haalt aan dat in het jaarverslag diverse onderwerpen aan bod zijn gekomen die
niet op de website hebben gestaan. Ook kunnen er nog meer artikelen uit het dorp zelf aangeleverd
worden. Vooral van die zaken waar de redactie niet mee bekend is.
9. Bestjoersferkiezing
René Couperus is ôftredend en net ferkiesbar
We ha Auke Attema ree fûn him kandidaat te stellen.
Er zijn geen tegen kandidaten geweest die zich gemeld hebben. Dus dit is hiermee beklonken.
Doordat het dorpsbelang door ziekte één bestuurslid voorlopig uit de running is, heeft het dorpsbelang
een tweede kandidaat gevraagd. Grietje Bloemsma is ook bereid gevonden om in het dorpsbelang te
stapppen.
10. Omfreegjen
Bonne Flapper – vraag wat er met de boom van het Teatskehûs gebeurt. Dit zal een kunstwerk
worden. Er zal door Bauke Hobma een beeld worden gemaakt van een zuster (non).
Rein Brandmsa – het valt Rein op dat er zoveel hondenpoep (buiten de bebouwde kom) ligt. Hij wijst
op de gevolgen die hondenpoep kan veroorzaken bij koeien: abortussen. Dierenleed veroorzaakt door
dierenliefhebbers én financiële schade voor de boer. In Wolsum wordt dit stevig aangepakt; onder
andere door bordjes en door mensen aan te spreken.
Sikke Witteveen – Pad Teatskehûs naar kerk is gevaarlijk door slecht onderhoud
- Dorpencoördinator
- Ergert zich aan de vele bomen die de gemeente heeft weggehaald.

Evert Zijlstra

Bij het speelplaatsje op de Gerben Rypma Strjitte groeien de boman zo 'wild' dat de voetpaden scheef
gaan liggen. --> MOR melding
Sicco Rypma
Er wordt (veel) op de stoep geparkeerd, dit is niet toegestaan.

SKOFT
Michiel Zeinstra presenteert de dorpsvisie. Bezoekers kunnen input leveren.

