
JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING VOOR DORPSBELANG WIJCKEL 2013
In dit verslag een opsomming van activiteiten na de ALV van 15 maart 2013 tot heden.
1 Vergaderingen
Het bestuur van de vereniging voor Dorpsbelang heeft maandelijks een bestuursvergadering 
belegd m.u.v. de maanden juli en augustus. De vergadering is per tourbeurt bij een van de 
bestuursleden thuis.
Daarnaast is een aantal externe vergaderingen / bijeenkomsten bezocht nl.
a. Overleg gebiedsgebonden werk (23/4 in Balk)
b. Bijeenkomst Jeugdwerk GS (25/4 in Bakhuizen)
c. Dodenherdenking i.s.m. kerk stille tocht georganiseerd (4/5 te Wijckel)
d. Bijeenkomst DFM voor de ontwikkeling van het dorpen, stads en wijkenbeleid (27/6 te 
Lemmer)
e. Gezamenlijk overleg PB’s van GS (24/9 te Sloten)
f. Luisteravond DFM - inspraak kadernota (26/9 te Sloten)
g. Werkbezoek B&W (5/11 te Wijckel)
h. Voorstelling Brandemar op uitnodiging van DFM (2/10 in Sloten opstappen)
i. Oudjaarsoverleg met alle PB’s van GS (31/10 te Balk)
j. Interesse avond Mijn Gaasterland Groen over Duurzame Energie (5/11 te Sloten)
k. Afscheid Gemeente GS (18/12 te Balk)
l. Bijeenkomst Woonvisie en snel internet (6/3 te Tjerkgaast)
2 Dorpsfeest
Namens Dorpsbelang zijn in de feestcie Rob Post en Annet Stegenga vertegenwoordigd. Deze 
commissie is een samenstelling van diversie commissies en verenigingen. In 2013 waren dit: 
het A-team, muziekvereniging Melodia, korfbalvereniging DTG en Dorpsbelang.
3 Werkgroepen
a. Griene Romte. De opdracht van deze werkgroep is te kijken naar de wijze waarop met de 
groene ruimte wordt omgegaan. Wat kan 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. Een bestuurslid van dorpsbelang, Ruud Kooke, maakt deel uit van de 
internet werkgroep.
d. Ouderensoos. In de wintermaanden van oktober tot en met maart was er jarenlang 
maandelijks een ouderensoos in dorpshuis Irene onder leiding van twee vrijwilligers. Het 
laatste jaar liep de animo voor deelname terug. Na de zomer is een oproep in de Wikelflecht 
geplaatst om weer opnieuw te starten maar hiervoor is geen aanmelding binnengekomen.
4 Overige activiteiten
- Het organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering.
- Inwoners van het dorp informeren over de activiteiten via de Wikelflecht, website en Twitter.
- Ons laten informeren over het wel en wee in ons dorp.
- Huldiging van Marrit Leenstra / georganiseerd door de IJsclub (24/2 te Wijckel)
- Heropening dorpshuis Irene (17/1 te Wijckel)
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