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Algemene Ledenvergadering Doarpsbelang Aldwâld
29 februari 2016
MFC Hústerwâld
Sjoerd Hoekstra, Foeke D. Dijkstra, Pieter I. de Vries, Bettie de Vries, Suzan Bosma, Jan Henk
Kampen, Willy de Bruin.
Suzan Bosma
Sjoerd Hoekstra
Afke Lourens

1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, waaronder het erelid Aukje Dijkstra en wethouders Boerema en
Benedictus, evenals de collega besturen uit de omliggende dorpen.
Suzan Bosma-Wiegersma is afwezig i.v.m. zwangerschap.
Burgemeester Bilker en wethouder Maasbommel hebben zich afgemeld.
Er zijn ongeveer 50 leden aanwezig en 11 niet-leden
Doarpsbelang Aldwâld wil het met haar leden hebben over de toekomst van het MFC, de gymzaal en het
Doarpsbelang.
2. Inleiding
In 2013 zijn er veranderingen gestart m.b.t. het Doarpsfeest. In 2015 zijn we hiermee verder gegaan en geluiden
uit het dorp geven aan dat dit de juiste weg is.
Het Moarnsbrochje was een groot succes, evenals het hynstespektakel.
De aangescherpte regelgeving voor dorpsfeesten maakt het niet makkelijker. Er worden regels aangegeven,
maar niet hoe je deze moet handhaven.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 februari 2015
Foeke Dijkstra leest de notulen voor.
Klaas Jan Smeding en Karin Starkenburg zijn vrijwilliger voor de kascommissie.
Notulen worden goedgekeurd.
4. Jaarverslag
Jan Henk Kampen leest voor.
Harm Posthumus reageert op het 125 jarig bestaan van de Van Heemstraschool. Hij geeft aan dat deze al
minimaal 240 jaar bestaat, tezamen met de kerk.
Notulen worden goedgekeurd.
5. Financieel verslag
Wordt zonder vragen goedgekeurd voor 2015.
Financieel verslag Speeltuin: wordt zonder vragen goedgekeurd.
Kascontrole: Beide kascontrole leden zijn vandaag verhinderd, maar hebben aangegeven de kas in goede orde te
hebben ontvangen en gecontroleerd.
Begroting: Klaas Lieuwes heeft vragen over de kosten voor de AED. Deze bestaan uit het vervangen van de
batterij en de opleiding die jaarlijks wordt gegeven.
Het informatiebord wordt dit jaar geplaatst. Wordt geen digitaal systeem, maar een schuifsysteem.
Sjoerd Lieuwes geeft aan dat er meer informatie op de website kan en deze beter kan worden bijgehouden. De
voorzitter nodigt Sjoerd uit om het beheer van de site op zich te nemen.
Vanuit de zaal wordt aangegeven dat het varen voor de jeugd niet is begroot. De voorzitter geeft aan dat dit kan
worden begroot als er genoeg animo voor is.
Het verslag wordt vastgesteld.
De kascommissie voor 2016 is als volgt: Klaas Jan Smeding en Tineke de Jager. Aukje van der Zee is reserve.
6. Bestuursverkiezing
Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen voor de vergadering.
Piter Imke de Vries en Jan Henk Kampen worden beiden herkozen. Willem Kroodsma wordt voorgesteld als
nieuw bestuurslid. Hierop komt geen commentaar vanuit de zaal.

Willy de Bruin heeft aangegeven haar taken als bestuurslid niet langer te kunnen combineren met haar werk. Zij
dient hierbij haar ontslag in als bestuurslid. Ze ontvangt een cadeau van het bestuur voor de bewezen diensten.
7. Doarpsbelang 2.0
De functie van bestuurslid is de afgelopen jaren steeds moeilijker te vullen. Dit door een drukker privéleven en
werk. Ook zijn mensen niet bereid om de verantwoordelijkheid te dragen.
Het werk van het bestuur bestaat uit een aantal pijlers, waaronder de activiteiten die jaarlijks worden
georganiseerd, het Doarpsfeest en Belangenbehartiging.
Om iemand te vinden die al deze dingen op zich wil nemen is moeilijk. Om iemand te vinden die zich bezig wil
houden met een van deze pijlers is veel gemakkelijker.
De bedoeling is om te gaan werken volgens een systematiek, waarbij er verschillende commissies zijn, die
zelfstandig werken, maar zich moeten verantwoorden richting het Dagelijks Bestuur. Er zullen afspraken gemaakt
worden over een planning en een begroting, waarna de commissie zelfstandig de planning uit kan voeren.
De voorzitter benadrukt dat het geen wet van Meden en Perzen is, maar de start voor een discussie en geeft
vervolgens het woord aan de zaal.
Vanuit de zaal komt de vraag of er een potje is voor activiteiten voor de jeugd. Het bestuur reageert dat hier niet
een standaard potje voor is, maar er is geld beschikbaar mits dat goed besteed wordt.
Er wordt aangegeven dat er onduidelijkheid bestaat wie wat organiseert. Het bestuur geeft aan dat in de
dorpsagenda wordt aangegeven wie een activiteit organiseert. Het doel van Doarpsbelang 2.0 is dat er een
gezamenlijke activiteitencommissie komt.
Durk Dijkstra geeft aan dat er in het verleden twee verenigingen zijn geweest. Meer verenigingen geeft echter
minder transparantie. Wel vraagt hij zich af of drie bestuursleden niet wat weinig is om beslissingen te nemen. De
voorzitter antwoordt hierop dat de discussies zullen worden gevoerd in de hele groep, niet alleen tussen die
commissieleden.
Sjoerd Lieuwes vraagt of de kroeg niet buiten spel gezet wordt wanneer MFC en Doarpsbelang in een commissie
gaan. De voorzitter geeft aan dat een ieder mag meepraten. Het is echter van cruciaal belang dat de spelers met
elkaar door een deur kunnen.
Anne Koster vraagt of er ook gebruik wordt gemaakt van de ervaringen van omringende dorpsbelangen?
Westergeest is bezig met een bestuurlijke toekomst en Kollumerzwaag heeft een Oranjevereniging. De Triemen
heeft een MFC neergezet en er zouden twee commissies gemaakt worden. De activiteitencommissie is gelukt, de
commissie onderhoud echter niet. Het plan staat of valt met het feit of er vrijwilligers beschikbaar zijn.
Bartle Bosma vraagt zich af of er nu wel vrijwilligers te vinden zijn om activiteiten o.i.d. mee te organiseren als ze
al niet te vinden zijn voor een bestuursfunctie. De voorzitter is van mening dat er wel mensen te vinden zijn die
een activiteit willen organiseren. Hij is ook van mening dat er voor een activiteitencommissie makkelijker mensen
te vinden zullen zijn dan bijvoorbeeld voor de belangenbehartiging.
De activiteitencommissie bestaat uit de voorzitters van de commissies die de losse activiteiten (zoals
trekkerbehendigheid) organiseren. De voorzitter van de activiteitencommissie zit in het bestuur.
Het voorstel van het bestuur van Doarpsbelang is om bij de volgende ALV te komen met een vastomlijnd
voorstel, mits de leden het daarmee eens zijn. Het voorstel wordt goedgekeurd.
Het Doarpsfeest zal in 2017 nog op de oude manier worden georganiseerd. Voor 2019 is het heel goed mogelijk
dat de verschillende commissies ook deze activiteit gaan organiseren.
Sije Fennema, Willem Jonkman, Sjoerd Fennema, Maaike Kamstra, Anco Wiersma, Sjoerd Lieuwes, Henry
Timersma en Anne Koster bieden zich aan om mee te gaan denken over Doarpsbelang 2.0.
8. MFC Hústerwâld
Het dorpshuis kan zich inmiddels financieel zelf redden. In het begin is er geld bij geleend, maar dit is niet langer
nodig.
De gymzaal heeft onderhoud nodig, maar hier zijn de financiën niet voor. Een vraag die nu gesteld wordt is of we
de gymzaal wel open moeten houden.
Durk Dijkstra geeft aan dat de gemeente juridisch eigenaar is van de gymzaal, waarbij het MFC dagelijks
gebruiker is. Volgens hem heeft de gemeente de morele plicht om de gymzaal bij te staan.
Op het moment is er veel onderhoud nodig, waarbij de gemeente bereid is om €23000 bij te springen, dit laat
echter nog een gat van €37000. Het MFC is niet bereid om hier een lening voor af te sluiten. Klaas Lieuwes geeft
aan dat het mogelijk is om een lening over te sluiten, zodat je een lening af kunt sluiten met een lagere rente en
vraagt zich af of men zich hierin reeds heeft verdiept.

Harm Posthumus stelt voor om uit te zoeken hoe een en ander in elkaar zit, dus eigendom, financiering, etc. en
dit te bespreken met de gemeente. Tevens geeft hij aan dat het vreemd is dat de groep, die zich hier toen mee
bezig heeft gehouden, niet is benaderd voor informatie.
De wethouders zeggen toe om uit te zoeken wat er in 2007 is afgesproken en wat ieders positie hierin is.
Broer Vlasma vraagt de leden of zij nog meer functies kunnen bedenken voor de gymzaal. Er is nagedacht over
muziek (disco o.i.d.), maar dit behoort niet tot de mogelijkheden i.v.m. milieuregels.
Aan het eind van de presentatie vraagt Broer nog om bestuursleden voor het MFC.
10. Mededelingen
Lauwersmeerwei: Samen met EE, Westergeest en Kollum is er een brief gestuurd naar de provincie om de
oversteken over de Lauwersmeerwei aan te pakken.
Bouwkavels: Er zijn momenteel een viertal bouwkavels, waarvan er 2 gereed zijn en er nog aan een gewerkt
wordt. De voorzitter geeft aan dat er niet gebouwd mag worden buiten de dorpsgrenzen.
Huurwoningen Eysmastrjitte: Thús Wonen doet een onderzoek, in de tussentijd mogen de bewoners blijven
wonen.
Van Heemstraschool: Het karakter van het schoolgebouw moet behouden worden, dit zal ook worden
omschreven in het koopcontract.
Huurwoningen: In Oudwoude is er relatief veel vraag naar huurwoningen.
Monument Kollum Chemie: Deze is verhuisd naar de Jachthaven, waardoor het beter bereikbaar is.
Glasvezel Buitengebied: De werkgroep is in overleg geweest met Kabelnoord over de uitrol van glasvezel in het
buitengebied. Tevens heeft de werkgroep wederom een brief gestuurd naar de Gedeputeerde Staten van Fryslân
met het verzoek tot een gesprek. De werkgroep gaat vragen om een garantstelling bij de Provincie. In andere
delen van Fryslân is er sprake van subsidies, hier zouden wij ook recht op moeten hebben.
Menno geeft aan dat drie dorpen gerenoveerd zijn, zijn hierbij ook mantelbuizen aangelegd?
Facebooksite Ald Aldwâld: Voorzitter zoekt mensen die zich hiermee bezig willen houden.
Dorpsvlaggen: Jan Henk Kampen heeft nog een aantal beschikbaar. Deze kosten €25,=/stuk.
11. Rondvraag
Sjoerd Lieuwes:
Doarpsbelang heeft 300 leden waarvan er slechts een klein percentage op de ALV komt. Is het een optie
om de ledenvergadering op een vrijdagavond te organiseren met muziek? Besloten wordt om akkoord te
gaan met dit voorstel.
Ziet graag een prullenbak bij het picknickbankje bij De Zwemmer. Doarpsbelang neemt dit mee en komt
met een voorstel richting gemeente.
Klaas Lieuwes:
Maakt zich grote zorgen over de geplande waterstandverhoging van het Lauwersmeer. De wethouder
geeft aan dat de proef eerst met een jaar is uitgesteld, maar nog niet van de baan is.
Lieuwe Jan Sangers:
Er zou meer te doen moeten zijn in het dorp met Oud en Nieuw. Het organiseren van evenementen op
twee verschillende locaties is geen succes, hier is iedereen het over eens. Een tent zou een goede
oplossing zijn, zodat een ieder naar het feest zou kunnen gaan. Er is echter een vergunning nodig,
waarbij er iemand aanwezig moet zijn op de locatie die is geschoold in sociale hygiëne.
Sjoerd Fennema:
Wat zijn de voorrangsregels m.b.t. Foarwei/Jan Binneswei? Klaas Lieuwes heeft dit nagevraagd en de
situatie is als volgt: Verkeer uit Westergeest moet voorrang verlenen aan verkeer uit Oudwoude, omdat
het verkeer uit Westergeest zijn pad verspert vindt. Verkeer uit Westergeest moet, om dezelfde reden,
voorrang verlenen aan verkeer uit Kollum.
Maaike Kamstra:
Vraagt zich af of we een Himmeldei kunnen organiseren i.v.m. de rommel langs de weg. De Triemen
geeft een Keep It Clean Day, welke wordt gesteund door de gemeente. Is dit voor ons ook mogelijk?
Sietske Agema:
Oudwoude wil meedoen met de KWF Samenloop voor Hoop met een groep van 50 personen. Het zou
per persoon gaan om een wandeling van een uur. Wie doet er mee?
Froukje Turkstra:
Wie leegt de prullenbak bij de speeltuin? Foeke Dijkstra geeft aan dat de speeltuin valt onder het
Doarpsbelang, maar de commissie is op zoek naar vrijwilligers. Als er mensen zijn die hierin mee willen
werken kunnen die zich melden bij Foeke Dijkstra.
De vergadering wordt gesloten door de voorzitter om 22.30 uur.

