
Notulen : Algemene Ledenvergadering Doarpsbelang Aldwâld 

Datum : 3 maart 2017 
Plaats : MFC Hústerwâld 

Aanwezig : Sjoerd Hoekstra, Foeke D. Dijkstra, Pieter I. de Vries, Bettie 

de Vries, Suzan Bosma, Jan Henk Kampen, Willy de Bruin.  
Voorzitter : Sjoerd Hoekstra 

Notulist : Afke Lourens 

 

1. Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom, waaronder Burgemeester Bilker, 
wethouders Maasbommel en Benedictus.   

 
Ereliden Sjoerd en Aukje Dijkstra waren niet aanwezig.   

 
Er zijn 47 leden aanwezig en 13 niet-leden 

 

2. Inleiding 
De vergadering wordt dit jaar voor het eerst op een vrijdagavond 

gehouden i.c.m. muziek van Sytse Haaima. We hopen dan ook dat we een 
leuke avond krijgen, met een constructieve discussie over een aantal 

punten die op de agenda staan.  
 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 februari 2016 
Deze zijn geplaatst op de website en zullen niet worden voorgelezen.  

 
Notulen worden goedgekeurd. 

 
4. Jaarverslag 

Jan Henk Kampen leest het jaarverslag voor welke vervolgens worden 
goedgekeurd. 

 

5. Financieel verslag 
Wordt zonder vragen goedgekeurd voor 2016. 

 
De kascommissie voor 2018 bestaat uit Tineke de Jager en Menno Dijkstra 

Trienke Westhof staat te boek als reserve.  
 

Financieel verslag Speeltuin: wordt zonder vragen goedgekeurd. 
 

Kascontrole: De kas is in goede orde te hebben ontvangen en 
gecontroleerd.  

 
Begroting: Menno Dijkstra vraagt zich af waarom onkosten en 

opbrengsten van het oud papier even hoog zijn. De voorzitter geeft aan 
dat Doarpsbelang alleen maar bemiddelt, de opbrengsten gaan naar het 

MFC Hústerwâld en WTOC.  



Willem Jonkman vraagt of het ledenbestand ook krimpt, aangezien 

Oudwoude een krimpdorp is. Suzan Bosma geeft aan dat het ledenaantal 
stabiel blijft.  

Sjoerd Lieuwes vraagt naar de status van de infozuil. Voorzitter Sjoerd 

Hoekstra geeft aan dat de leverancier hier nog volop mee bezig is en 
waarschijnlijk dit jaar geplaatst zal worden.  

De Praatstoel staat op de begroting, klopt deze post wel? Suzan Bosma 
geeft aan dat deze is georganiseerd in 2017 en derhalve juist staat 

begroot.  
 

De begroting wordt vastgesteld. 
 

6. Bestuursverkiezing 
Suzan Bosma en Bettie de Vries worden beide herkozen. Aukje van der 

Zee wordt gekozen als bestuurslid. De drie dames worden met applaus 
begroet.  

 
7. Presentatie Projectplan 

Er zijn vier werkgroepen opgesteld, die zich ieder hebben bezig gehouden 

met een speerpunt, nl. Financieel, Gexit, Bouw en Exploitatie.  
 

De financiële situatie is redelijk  te noemen. Er is weliswaar een hoge 
rente die betaald moet worden voor de hypotheken, maar verder staat het 

er goed voor.  
 

Wanneer er zou worden gekozen voor een Gexit, dan zal er ook moeten 
worden gekeken naar de positie van de school, aangezien deze een 

gymlokaal moet hebben.  
 

Exploitatie: Gedacht wordt aan beurzen, BSO, etc.  
 

Wanneer er aanpassingen worden gedaan aan het gebouw, denk hierbij 
aan isolatie, achterstallig onderhoud, etc., zal dit neerkomen op een daling 

van zo’n €3000,=/jaar. Dit bedrag zou afgelost kunnen worden op de 

hypotheek.  
 

Om alle benodigde werkzaamheden uit te voeren is er €155.000,= nodig. 
We kunnen een groot gedeelte van dit bedrag halen uit subsidies, 

waaronder die van de gemeente (€65.000,=). Wethouder Benedictus 
geeft aan dat erover gesproken is in de Raad, maar het voorstel heeft het 

niet gehaald. Er is echter duidelijk dat er in Oudwoude wat moet 
gebeuren. Dit onderwerp wordt aanstaande maandag besproken. Er is 

goede hoop dat het rond zal komen.  
 

Jan Dijkstra geeft geen verdere toevoegingen. Wel geeft hij aan dat veel 
van de subsidies afhankelijk zijn van die van de gemeente, als die 

wegvalt, dan vallen de andere ook weg.  
 



Durk Dijkstra vraagt of er is gesproken met het schoolbestuur m.b.t. de 

gymzaal. Wellicht dat zij ook mee kunnen financieren? Sjoerd Hoekstra 
geeft aan dat de gemeente betaalt voor gymnastiekuren, deze bedragen 

staan derhalve vast.  

 
8. MFC Hústerwâld 

Er wordt afscheid genomen van het oude bestuur van het MFC Hústerwâld 
d.m.v. een bos bloemen. Doarpsbelang vindt het jammer dat alleen Dries 

Wijbenga aanwezig is om ze in ontvangst te nemen.  
 

Dries Wijbenga geeft aan dat er altijd een goede samenwerking is geweest 
binnen het bestuur. Toen er echter borden in het dorp hingen is er een 

besluit genomen om ermee te stoppen. In samenspraak met 
Doarpsbelang is er later besloten om te blijven zitten 1 januari en later tot 

3 maart 2017.  
Dries bedankt zijn medebestuurders en de beheerders van het MFC, want 

zonder hen was er geen dorpshuis. Hij hoopt dat het nieuwe bestuur een 
even goede samenwerking met de beheerders en vrijwilligers zal hebben.  

 

Het nieuwe bestuur zal bestaan uit de volgende personen: Willem 
Jonkman, Frans Boersma, Theo Sikkema, Lieuwe Jan Sangers en Elske 

Bosch. Het bestuur is nog op zoek naar een voorzitter.  
 

9. Doarpsbelang 2.0 
Er is tijdens de vorige ALV gesproken over twee modellen: 

- Alles onder Doarpsbelang 
- Gesplitst model met verschillende pijlers 

 
In het gesplitste model wordt er uitgegaan van Doarpsbelang, 

Activiteitencommissie (Feriening FD) en MFC. Het Doarpsbelang wil 
hiernaast graag een Klankbordgroep oprichten, waarin zij casussen  

kunnen spiegelen.  
 

Doarpsbelang zou graag een aparte vereniging zien die een frisse wind 

laat waaien door de georganiseerde activiteiten.  
 

Jan Dijkstra vraagt zich af of de Feriening FD een formele vereniging 
wordt en derhalve een juridische entiteit? Durk Dijkstra vraagt zich af of 

FD een vereniging wordt waar je lid van wordt en dus ook 
lidmaatschapsgelden gaat innen? De voorzitter geeft aan dat 

Doarpsbelang de lidmaatschapsgelden int, waarvan dan een gedeelte naar 
FD gaat. Hier moeten echter nog goede afspraken over gemaakt worden.  

 
Vanuit de zaal wordt aangegeven dat het Doarpsbelang zitting moet 

nemen in de andere peilers, zodat zij op de hoogte blijven van alle ideeën. 
De voorzitter vindt dit een goed idee, bedoeling is dat de voorzitters van 

de drie pijlers zitting gaan nemen in het Doarpsbelang.  
 



Sjoerd Lieuwes vraagt waarom de kroeg niet als speler wordt genoemd. 

De voorzitter geeft aan dat de kroeg een particuliere ondernemer is. FD 
kan er echter wel voor kiezen om activiteiten in de kroeg te organiseren.  

 

Jan Dijkstra vraagt hoe er om zal worden gegaan met financiële middelen 
die voort zullen komen uit activiteiten. Deze moeten wel terug naar het 

dorp. De voorzitter geeft aan dat hierover goede afspraken gemaakt 
moeten worden.  

 
Dries Wijbenga vraagt zich af wat hier nieuw aan is. Er was toch ook al 

een MFC, een DB en een activiteitencommissie? De voorzitter geeft aan 
dat het MFC een activiteitencommissie had, maar DB had er geen.  

 
Burgemeester Bilker geeft aan dat het idee wel duidelijk is, maar dat een 

ander nog in een kleiner comité uitgewerkt moet worden. Dhr. Bilker geeft 
aan hier graag in mee te willen denken. Afgesproken wordt om in 

september een voorstel op papier te hebben waar we verder mee kunnen.  
 

10. Presentatie Doarpsfeest 

De voorzitter heeft twee mededelingen voordat de Secretaris het 
programma met het publiek doorneemt.  

 
- Een ieder die een versierde wagen in wil schrijven dient op de 

hoogte te zijn van de regelgeving met betrekking tot de versierde 
wagens. 

- We nemen afscheid van de roze munten. Deze kunnen tijdens het 
Doarpsfeest 2017 nog omgewisseld worden. Daarna zijn ze niets 

meer waard.  
 

11. Mededelingen 
Provinsje Fryslân is voornemens om de kruising met de Walddyk aan te 

pakken. Doarpsbelang hoopt dat er fondsen vrij zullen komen om die met 
de Allemawei ook aan te pakken. 

Federatie Dorpsbelangen Kollumerland is in oprichting en is op zoek naar 

een voorzitter.  
Huurwoningen Eysmastrjitte: Plan van Thús Wonen is om de huidige 

woningen te slopen en deze te vervangen met 5 nieuwe woningen. Zowel 
Doarpsbelang en de huidige bewoners zijn hier erg content mee.  

Er zal worden geasfalteerd op de Walddyk. Doarpsbelang hoopt dat ook de 
brug meegenomen gaat worden, zodat het landbouwverkeer hier ook 

overheen kan.  
 

12. Omfreegjen 
Anco Wiersma geeft aan meer mensen te gaan vragen om mee te 

brainstormen voor DB 2.0. Een aantal leden bieden zich aan om hierover 
mee te willen denken. 


