
JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING VOOR DORPSBELANG WIJCKEL

2012

In dit verslag een opsomming van activiteiten na de ALV van 9 maart 2012 tot heden.
 
1. Vergaderingen
Het bestuur van de vereniging voor DB heeft maandelijks een bestuursvergadering belegd 
m.u.v. de maanden juli en augustus. De vergadering vonden per tourbeurt plaats bij de 
bestuursleden thuis.

Daarnaast is een aantal externe vergaderingen / bijeenkomsten bezocht nl.
a. Informatie avond over de woonvisie van Gaasterlân-Sleat (apr 2012)
b. Feestelijke opening nieuwe wandelroute door Histoarysk Wurkferbân (apr 2012)
c. Gebiedsgebonden werken (mei 2012)
d. Dodenherdenking in Wijckel (mei 2012)
e. Feestelijke opening Dorpshuis Sondel (aug 2012)
f. Enkele bijeenkomsten in het teken van dreigende sluiting CBS de Regenboorg (sept – nov)
g. Gemeentelijk overleg Jaarwisseling (okt 2012)
h. Werkbezoek burgemeester en wethouders, de burgemeester was afwezig, we hebben de 
bewegwijzerde wandelroute door het Wijckeler bos gelopen (nov 2012)
i. Jubileum 100 jaar uitvaartvereniging de Laatste Eer (jan 2013)
j. Nieuwjaarsreceptie (jan 2013)
k. De bijeenkomst van sportman/vrouw van het jaar te Balk (jan 2013)
l. Bijeenkomst AED alarmsysteem evaluatie (jan 2013)
m. De vergaderingen van de gezamenlijke dorpsbelangen (mrt - juni - sept 2012 en jan 2013)
n. Bezoek Commissaris van de Koningin aan gezamenlijke PB’s (jan 2013)

2. Kleintje Dorpsfeest
In 2012 is het 2 jaarlijkse kleintje dorpsfeest gehouden. Namens het bestuur zijn in de 
feestcommissie ook Frans Jan Punt, Theo Vis en Rob Post vertegenwoordigd. Deze 
commissie is een samenstelling van diverse commissies en verenigingen: in 2012 waren dit 
het A-Team, DTG en Dorpsbelang.

3. Werkgroepen
a. Griene Romte
Eén (ex)bestuurslid, Klaas Ybema, van dorpsbelang maakt deel uit van de werkgroep Griene 
Romte, die zich bezig houdt met de groene ruimte in- en om Wijckel. De opdracht van deze 
werkgroep is te kijken naar de wijze waarop met de groene ruimte wordt omgegaan, wat 
daaraan kan worden verbeterd en het initiatief daarin te nemen.

b. A-Team
Het A-team organiseert activiteiten voor jong en oud. Naast vele andere activiteiten is het A-
team in zijn geheel onderdeel van de dorpsfeestcommissie.
  
c. Internet werkgroep
De internet werkgroep bevordert de digitalisering in Wijckel en beheert de dorpswebsite.
Eén bestuurlid, Ruud Kooke, van dorpsbelang maakt deel uit van de internet werkgroep.



d. De ouderensoos / Spelmiddag
In de wintermaanden van oktober tot en met maart is er maandelijks ouderensoos in gebouw 
Irene georganiseerd. De soos wordt begeleid door 2 vrijwilligers. Wopkje Groenhof en Ester 
Huitema. De financiering van de ouderensoos loopt via dorpsbelang.

4. Overige activiteiten
- Het organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering. Deze werd in 2012 bezocht door 
ongeveer 35 leden. Het gedeelte na de pauze werd ingevuld door boer Jan en Paulien, bekend 
geworden van boer zoekt vrouw.
- Communicatie over de activiteiten via de Wikelflecht, de website en Twitter.
- Het organiseren van de AED-cursus.
- Via het e-mail adres op de website zijn plm. 15 berichten ontvangen, die zoveel mogelijk per 
omgaande beantwoord zijn.
- Het bestuur heeft gedurende het gehele jaar nieuwe bestuursleden gezocht en gevonden.
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