
VERENIGING VOOR DORPSBELANG WYCKEL

Jaarverslag van de Vereniging voor Dorpsbelang Wyckel over het jaar 2011.

Dit jaarverslag is samengesteld aan de hand van de activiteiten die in 2011 hebben 
plaatsgevonden.

1. Vergaderingen.
Het bestuur van de vereniging heeft maandelijks een bestuursvergadering gehouden 
behalve in de maanden juli en augustus. De vergaderingen zijn bij toerbeurt bij de 
bestuurleden thuis gehouden.  
Daarnaast is een aantal externe vergaderingen bezocht nl.
- Vergaderingen op uitnodiging van de gemeente Gaasterlân-Sleat in het kader van 
a. Gebiedsgebonden werken.
b. Jaarwisseling.
c. Overleg naar aanleiding van het dorpsfeest. 
d. Overleg inzake vestiging van een Lytse Byb in de basisschool De Regenboog.
e. Overleg over het Gemeentelijk Vervoer en Verkeers Plan (GVVP).
f. Visiebijeenkomst herindeling De Friese Meren.
g. Werkbezoek burgemeester en wethouders.
h. Nieuwjaarsreceptie.
i. De bijeenkomst van sportman/vrouw van het jaar te Balk.
j.  Bijeenkomst AED alarmsysteem Antoniusziekenhuis.
k. De vergadering van de gezamenlijke dorpsbelangen.

2. Dorpsfeest.
In 2011 is het 2 jaarlijkse dorpsfeest gehouden. De organisatie is door een breed 
samengestelde feestcommissie gedaan en dat is goed bevallen. De deelname aan 
de evenementen was bovenverwachting. Vooral de optocht was bijzonder succesvol. 
Het dorpsfeest is geheel zonder incidenten verlopen. Dorpsbelang moest zich 
achteraf bij de burgemeester verantwoorden voor het onvoldoende naleven van de 
sluitingstijd.

3. Werkgroepen.
a. Griene Romte.
Eén bestuurslid van dorpsbelang maakt deel uit van de werkgroep Griene Romte, die 
zich bezig houdt met de groene ruimte in- en om Wyckel. 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. Samen met het A-
team is op 31 december het palletzagen georganiseerd.
  
c. Internet werkgroep
De internet werkgroep bevordert de digitalisering in Wyckel en beheert de 
dorpswebsite.
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Eén bestuurlid van dorpsbelang maakt deel uit van de internet werkgroep.

d. De ouderensoos.
Maandelijks is er ouderensoos in gebouw Irene. De soos wordt begeleid door 2 
vrijwilligers.
De financiering van de ouderensoos loopt via dorpsbelang.

4. Overige activiteiten.
• Het organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering. Deze werd in 2011 

bezocht door 18 leden. Het gedeelte na de pauze werd ingevuld met een 
documentaire over elfstedentocht van 1963.

• Communicatie over de activiteiten via de Wikelflecht en de website.
• Het organiseren van de AED-cursus.
• Het zorgen voor boekenkasten voor de inrichting van de Lytse Byb.
• Via het e-mail adres op de website zijn plm. 15 berichten ontvangen, die 

zoveel mogelijk per omgaande beantwoord zijn.
• Het bestuur is bij vlagen het gehele jaar op zoek geweest naar nieuwe 

bestuursleden.
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