JAARVERGADERING VERENIGING VOOR DORPSBELANG WITMARSUM
Dinsdag 24 MAART 2015 – Camping Mounewetter – MouneKrite
Aanwezige bestuursleden:
Afwezige bestuursleden:

Joost Rosier, Paulien Haitsma, Anja Feenstra, Edwin Stoffelsma
en Elsbeth van Haselen
Marleen Pennewaard

Aanwezige aspirant bestuursleden: Esther Postuma, Jeannette Hebly
Aanwezigen: presentielijst

1. Opening door Voorzitter
19.56 uur. Joost Rosier heet aanwezige welkom.
Afmeldingen: Bestuurslid Marleen Pennewaard ivm geboorte tweeling (Aniek & Thomas)
Frans Nijman afwezig ivm vakantie
Verlies Ko van der Meij (haalde contributie op)

2. Notulen jaarvergadering van 2014
Geen opmerkingen nav notulen. Het verslag wordt aangenomen. Elsbeth wordt bedankt voor het
opstellen van de notulen.

3. Bestuursverkiezing
Aftredend: Paulien Haitsma en Elsbeth van Haselen worden heel hartelijk bedankt door de
vergadering voor hun inzet.
Met name Paulien heeft 2 perioden in DB gezeten en wordt daarvoor hartelijk bedankt.
Verkiesbaar Esther Postuma als secretaris, Jeannette Hebly als bestuurslid. Zij worden in het bestuur
verkozen.
Jeannette en Esther stellen zich kort voor.

4. Jaarverslag dorpsbelang
Toelichting op voortgang jaarplan 2014
De voorzitter doet verslag van de activiteiten van dorpsbelang op basis van de 4 hoofdthema’s uit de
dorpsvisie.
Link naar presentatie.
Waaronder:
 Uitleg over Mienskip Witmarsum 3.0
 Punten uit de dorpsvisie
 Dorpsagenda
 Klunfeest
 4 mei – dodenherdenking
 Himmeldei
 Verlichting Koepel
Kobus Jorna geeft aan dat de stoep bij de Menno Simonsstraat nu mooi bestraat is, maar dat de
afwatering nu niet goed loopt. Voorzitter geeft aan dat de procedure is om eerst zelf te melden via de
gemeente, als dat niet lukt horen we het graag en onderneemt DB actie.
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Himmeldie is op 17 april. Beide scholen zijn hier actief bij betrokken.

5. Financieel verslag - verslag kascommissie
Financiële stukken
Penningmeester Edwin Stoffelsma loopt de stukken door met de vergadering.
Er is kritisch gekeken naar het aantal rekeningen. Daarnaast worden de rekeningen verplaatst naar de
Regiobank. Dit in verband gunstige rente stand en het feit dat we graag zaken doen in het dorp.
Er is een vraag over het opheffen van de Speeltuincommissie. Verzocht wordt om het bedrag van de
rekening te benutten voor eventuele opwaardering van toestellen of andere kinderactiviteiten.
Kascommissie
Aagje Waterlander en Ype Groenhout. Helaas konden zij beiden niet aanwezig zijn maar men heeft
schriftelijk aangegeven dat het er goed uit zag en dat zij hun handtekening zeker konden zetten.
Decharge wordt verleend door de vergadering.
Aagje Waterlander heeft de afgelopen 2 jaar in de kascommissie gezeten en zal terugtreden. Dank
daarvoor.
Tineke Algra neemt zitting in de kascommissie.

6. Verslagen van:
Witmarsumer Ontspanning Komité (W.O.K.) – Thomas Okkema
Leden: Thomas Okkema(voorzitter), ???(secr) Sandra de Witte (lid), Johnny Spijksma (financiën)
 Koningsdag -> Met verloting voor inkomsten, rommelmarkt, streetdance, beach volleyball,
witmarsummers op een Stier. Geslaagde dag.
 Oars as oars: rommelmarkt georganiseerd . Weer groot succes.
 St. Maarten: opening met Nij Libben.
 Sinterklaas: mooi feest. Groot feest voor de kleintjes. Thema was lezen met Tomke.
 Voorjaar in samenwerking met Surprise kindermiddag. Veel aanwezigen. Voor herhaling
vatbaar. S ‘avonds voor groep 4 tot 8 kinderdisco, cool kids party.
 Activiteiten gefinancierd door DB maar ook door verkoop van Loten. Vanaf 8 april weer langs
de deuren. Koopt allen!
Gelukkig zijn er mensen die zich Nog steeds op zoek naar goede en actieve leden maar ook voor
specifieke activiteiten.
Nu ook Timmerdorp samenwerking. Past mooi bij rest van activiteiten.
Stichting Zwembad Witmarsum e.o. – Roel Bijlsma
Afgelopen jaar 3x zwembad van het jaar.
Maar ook door Wethouder Stoker in het zonnetje gezet. Een aandenken en goede afspraken over de
subsidieregeling. Dit in tegenstelling tot andere zwembaden in de gemeente.
Geprezen over de gemeenschapszin.
Wethouder heeft initiatief genomen om gesprek te voeren met Optisport Zwembad in Bolsward. Eerste
verkennende gesprek heeft plaatsgevonden.
Joke blijft. Nu inmiddels 10e jaar. Boudien Jorna neemt in bestuur rol over van Hannie.
Zwemlessen: Hebben licentie gekregen voor het ABC-zwemmen als eerste buitenbad in NL!
Prijzen worden niet verhoogt.
Nieuwe cv ketel heeft gasuitgaven goed weten te verlagen.
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Geen chemicaliën vervoer door het dorp meer nodig omdat men overgaat naar zout elektrolyse.
Zwemscore: ouders kunnen via intranet vorderingen van de kinderen volgen.
Nieuw hekwerk bij kleuter/peuterbad.
Overeenkomst met gemeente getekend om kinderen van ouders met een minima toch kinderen
zwemles te geven.
Energie: samen met Mounewetter of we ook iets met zonne-energie/panelen kunnen doen.
Graach Dien –Sjoerd Meekma
2014: 79 hulpvragen beantwoord.
Kosten zijn nog steeds hetzelfde
Bijdrage uit de gemeente worden minder maar men weet hoofd goed boven water te houden.
Oars as oars – Cees Jellema
Dit jaar voor de 5e keer het Oktoberfest. 10,11,12 oktober. Dit jaar alles mooi verlopen.
DB dank voor bijdrage.
In 2015 is er weer muzikanten-festival. Vrijdag Hunnekop, Zaterdag grote namen en zondag
eenakterfestival met Krite, Surprise en Jeugdtoneel.

7. Rondvraag








Ciska Kroets: Hoe zit het met het vakantiepark? Het is de vergadering niet duidelijk hoe het nu
staat.
Theo de Groot: zijn er ook plannen om te participeren in het grote molenpark.
Ineke Haitsma: Herenstraatje prachtige bank aangeboden aan DB door Mounewetter 25 jaar
DB. Nu niet op te zitten. Erg groen. DB oppakken.
Klaas Haitsma: bruggen in het bos - problematiek , wordt weer opgepakt door DB.
Vergadering maakt zich ernstig zorgen. Bruggen zijn van Boersma. Natuurmonumenten wilde
er wat aan doen maar men zat met de aansprakelijkheid. Vandaar dat er door
Natuurmonumenten niets aangedaan is. Theo de Groot: kunnen die bruggen niet uit privaat
bezit? DB onderneemt actie!
Sjoerd Meekma: wil DB zich sterk maken voor het bedrijventerrein. Voorzitter geeft aan dat
het een onderdeel is van het promoten van Witmarsum.
Ruurd Menage: wat is het nieuwe beleid rondom de bloembakken in Witmarsum. Bestaande
bloembakken zijn er nog. Men wil niet minder en eerder ophalen dan november.

8. Sluiting
21.00 uur.
Na de pauze Presentatie ‘Veranderingen in de zorg’ door Baukje de Jong van het Thuiszorg zorgteam
Witmarsum van de Antonius Zorggroep
Inventarisatie van de behoefte tot samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers en professionele
zorgverleners.
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