
21 maart 2014 - Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Wijckel
Op vrijdag 21 maart werd de Algemene Ledenvergadering voor de inwoners van Wijckel in dorpshuis Irene georganiseerd. 
Dit jaar hebben 43 personen de aanwezigheidslijst getekend. Voor ons valt deze score in de categorie van een hoge 
opkomst. We zien ook een licht stijgende lijn in het aantal deelnemers aan de vergadering als we dit vergelijken met 2013 en 
2012. Evenals voorgaande jaren was ook dit jaar een aantal fracties en de gemeente met wethouder Durk Durksz, 
dorpencoördinator Klaas Knobbe en Johan Timmerman vertegenwoordigd.

Alle commissies van Wijckel hebben toegelicht wat ze het afgelopen jaar zoal hebben gedaan en wat de plannen voor de 
komende periode zijn. Altijd interessant en boeiend te horen wat er toch allemaal door zoveel inwoners voor en door het dorp 
wordt gedaan. Van activiteitenteam, Internet werkgroep, Histoarysk Wurkferbân, Griene Romte tot aan de feestcommissie, 
allemaal nogmaals bedankt voor alle werkzaamheden en jullie onderhoudende presentaties tijdens de ALV!
De bestuursverkiezing heeft geen spannende wijzigingen opgeleverd. Tot een half uur voor de vergadering konden nieuwe 
bestuurskandidaten zich melden, maar dit gebeurde niet. Ruud Kooke is na zijn dubbele termijn van zes jaar met applaus, 
een cadeaubon en een voorjaarsstukje voor Ciska hartelijk bedankt namens de vergadering. Tot op heden hebben we nog 
geen opvolger voor Ruud als voorzitter gevonden. Tijdens de vergadering gaf Ruud al aan te blijven totdat er een bestuurslid 
is toegetreden. Zodra we iemand bereid hebben gevonden laten we dit weten.*
Na de pauze hadden we dit jaar het podium beschikbaar gesteld voor inwoners van het dorp die op de vergadering in een 
kleine presentatie iets wilden laten zien of dorpsgenoten wilden informeren. Dit leverde ons een gevarieerd programma op. 
Wethouder Durk Durksz heeft deze gelegenheid gebruikt zich voor te stellen, Elske Woudstra informeerde en peilde ons 
over haar ideeën voor het uitwerken van het doorstarten van de ouderensoos in Wijckel en Joris gaf een verbluffend 
optreden weg met zijn kaartentrucs waarbij hij enorm goed het publiek erbij betrok, elke truc opnieuw mocht iemand anders 
van dichtbij meemaken wat hij deed.

 
> Joris laat diverse kaartentrucs zien > Klaas presenteert het “Wikel Bermskjin Adopsjeplan”

Tenslotte heeft Klaas Ybema namens Griene Romte uitvoerig en onderhoudend toegelicht hoe we als dorp de bermen skjin 
kunnen houden. Een mooi initiatief, na te lezen op de site van Wikel www.wikel.nl
Al met een al een geslaagde avond!
Ester Huitema
namens Dorpsbelang (april 2014)
*  N.B. (mei 2014)
Op de laatste bestuursvergadering van 8 mei jl. is Piet Pont aangeschoven. Na afloop liet hij weten bereid te zijn om tot het  
bestuur van Dorpsbelang toe te treden. Onze vice-voorzitter Rob Post zal de voorzittersfunctie van Ruud overnemen na  
afloop van de volgende bestuursvergadering op 12 juni a.s. Wij zijn hier blij mee, welkom Piet Pont en Ruud Kooke bedankt!

N.B. 2
Piet Pont had zich tijdens de vergadering aangemeld voor de kascommissie. Wegens mogelijke belangenverstrengeling  
hebben we hem hier van vrijgesteld. Ruud Kooke geeft aan deze rol over te kunnen nemen.

http://www.wikel.nl/

