
 
VERSLAG JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
Wanneer:  maandag 19 maart 2012 
Tijd:  20.00 uur 
Waar:    MFC De Wier 

Opkomst:  13 personen en het voltallige bestuur van PB 
 
 

1. Opening en mededelingen: Jolanda Brouwer heet om 20.00 een ieder welkom 
ook is er een welkom voor de familie Frieswijk die na de pauze en lezing zullen 
geven. 

 
2. Ingekomen stukken: geen 

 
3. Verslag van de ledenvergadering d.d. 21 maart 2011: De voorzitter leest het 

verslag voor. Opmerkingen vanuit de zaal over de staat van het 
evenemententerrein aan de Jukelburd. Inde vergunning die door de gemeente 
afgeven wordt aan de organisatie van de evenementen staat vermeld dat het 
terrein na afloop netjes opgeleverd dient te worden. Dit wordt regelmatig met de 
gemeente (toezichthouder) besproken. Er komt ook nog de vraag of dit terrein 
een echt evenementen terrein of een groen strook is. Dit wordt nagevraagd.   

 
4. Jaarverslag 2011 (Tipgever maart): geen op of aanmerkingen 

 
5. Financieel verslag (ter vergadering uitgereikt): Melle Sibma licht het verslag toe. 

Kantoorkosten hebben voornamelijk met de dorpsvisie te maken. Bij de 
opbrengsten zit ook de subsidie van de gemeente, verkregen voor het maken van 
de dorpsvisie. 

 
6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie: Akkoord. 

Dhr. Vd Brink wordt bedankt voor zijn inzet. Nieuw lid kascommissie dhr. J. 
Falkena 

 
7. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en niet verkiesbaar: Melle Sibma 
Aftredend en herkiesbaar: Arent Berga 
Het bestuur stelt voor om Arent Berga opnieuw te benoemen tot 
bestuurslid. Hier komt geen bezwaar tegen vanuit de zaal en dhr. Berga 
wordt benoemd voor 4 jaar. Voor Melle Sibma is er op dit moment geen 
nieuw bestuurslid. Vlak voor de vergadering heeft zich nog iemand 
gemeld. Afgesproken wordt dat het bestuur hier zelf een beslissing over 
kan nemen zonder opnieuw een vergadering uit te schrijven. Melle wordt 
bedankt voor zijn jaren lange inzet en ontvangt een bloemetje en een 
cadeaubon. 
Het bestuur stelt voor om mevr. Jansma aan te stellen in de functie van 
penningmeester. De aanwezigen gaan akkoord.  



 
8. Rondvraag:   
  

 Boonstra: Hoe zit het met de groenvoorziening op het Hjouwerpaed. Het 
heeft nog steeds onze aandacht. Volgens de gemeente wordt er 
komend voorjaar (2012) wat aan gedaan. 

 Falkena: Complimenten over het fietspad langs de Skoalleane . Verder is 
zijn vraag hoe het staat met de invulling van de Alde Smitse. Dit loopt nu al 
zo’n 7 jaar. Er is 18 april een gesprek met WoonFriesland. 

 Postma: De Glasbakken bij de COOP staan er verloederd bij. Wie gaat 
hierover? Bel of mail de servicelijn van de gemeente. PB neemt het 
ook weer mee naar het overleg met de gemeente 

 Bijlsma: Heeft div. opmerkingen. De gemeente aanspreken op laten doen 
wat ze beloven, De struiken langs het Boekweitpaed zorgen ervoor dat de 
auto’s op afstand moeten parkeren en de bankjes langs de Weibourren 
staan wel erg dicht op de weg. 

 
8. Pauze 

 
9. Na de pauze: 

 
Een interessante en boeiende lezing door familie. Frieswijk van de 
Stichting Elzegea met als titel: 

“Van terp tot terp” 
 


