
VERENIGING VOOR DORPSBELANG WYCKEL.

Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering, gehouden op 15 april 2011 in HCR De 
Bargebeck.

Aanwezig: 18 leden.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkomstwoord.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Berichten van verhindering zijn binnengekomen van de familie Luyks en de familie 
Sprangers.
Voorts stelt het bestuur voor dat het laaghangend fruit voor het jaar 2010 bestemt 
wordt voor de ontwikkeling van een impressie van de slotbrug, plaatsing van het 
prieel en een wandelroute in het Menno van Coehoornbos. Dit wordt door de 
vergadering vastgesteld, na nadere uitleg over laaghangend fruit.   

3. Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 23 april 2010.
De secretaris leest het verslag van de ledenvergadering van 2010 voor. Er zijn geen 
vragen over het verslag.

4. Jaarverslag van de secretaris.
De secretaris leest het jaarverslag voor.  In het jaarverslag worden alle activiteiten 
genoemd die de bestuursleden voor de vereniging ondernemen. Er worden geen 
vragen naar aanleiding van het verslag gesteld en het wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Verslag van de kascommissie.
De kascommissie laat bij monde van  mevr. Ester Huitema weten dat de 
boekhouding gecontroleerd is en er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. De 
penningmeester wordt gedechargeerd. Ester verlaat de kascommissie en Annemieke 
Dinkla is bereid haar plaats in te nemen om samen met Yttsje Prins de boeken van 
2011 te controleren.

6. Financieel verslag van 2010.
Het financieel verslag is aan de aanwezigen uitgereikt. Een deel van de contributie 
inkomsten staan nog open omdat daar geen machtiging voor automatische incasso 
is gegeven en persoonlijke inning nog volgt. Toch zijn de contributie-inkomsten hoger 
vanwege het restant van 2009.
Vanwege de vergrijzing is de subsidie voor de ouderensoos verhoogd. 
Gevraagd wordt of de verzekering niet kan vervallen, nu de gemeente alle 
vrijwilligers heeft verzekerd. De betreffende verzekering is een 
aansprakelijkheidsverzekering en is niet alleen voor vrijwilligers, maar ook ingeval er 
schade op dorpsbelang verhaald zou worden.

7. Verslagen.
7a. Verslag van het A-Team:
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Het activiteiten verslag wordt voorgelezen door Annemieke Dinkla. 
Puzzelfietstochten taartenbakwedstrijden, knutselmiddagen, spokentocht, er is weer 
veel voor de jeugd georganiseerd. 
Feike Zeldenrust heeft het A-team verlaten en Jan Dijkstra heeft zijn plaats 
ingenomen.
Het A-team is al druk met de voorbereiding van het dorpsfeest 2011. 
Het team is voorts nog op zoek naar nieuwe leden voor vervanging van Annemieke 
en uitbreiding van het team. Alle vrijwilligers die bijgedragen hebben aan de 
activiteiten worden  heel hartelijk bedankt.

7b. Verslag van de internetgroep.
Ester Huitema is gestopt met haar activiteiten voor de internetgroep.
De internetgroep bestaat momenteel uit Gerben Wildschut, Hiltje Terpstra, Age 
Roskam, Kees Zuurmond en Ruud Kooke. De website wordt voortdurend 
onderhouden en bijgewerkt.
Het aantal bezoekers bedraagt gemiddeld 50 per dag. De internetgroep bekijkt 
mogelijkheden van kosteloze software voor het beheer van de website. Ook kan het 
beheer vanuit verschillende punten plaats vinden, wat de actualisering makkelijker 
maakt.  

7c. Verslag Histoarysk Wurkferbân.
Dhr. Gerben Wildschut laat weten dat ook bij het HWF wisseling van de wacht plaats 
vond. Sjouwe Leffertstra stopte en Henk van Droge kwam daarvoor in de plaats. Het 
wurkferbân is opnieuw met een boek bezig met daarin ook heel veel oude en nieuwe 
foto’s. Het HWF bestaat momenteel naast Gerben Wildschut en Henk van Droge uit 
Ymkje Bijl, Tineke Gijzen, Willem Stegenga en Hinke Terpstra. Het HWF is erg blij 
met het laaghangend fruit en zegt de vergadering daarvoor hartelijk dank.

7d. Verslag van de Werkgroep Griene Romte.
Dhr. Sytze Bouwhuis, voorzitter van de werkgroep, vertelt over de gang van zaken bij 
het onderhoud van het Van Coehoornbos en het overleg hierover met het Fryske 
Gea. Hier valt nog veel te verbeteren.
Een tweede project van de Griene Romte is het herstel van oude paden. Wijckel 
heeft het pad  langs de mar ter financiering aangemeld bij plattelânsprojecten, maar 
er zijn problemen aangaande het traject. Er worden alternatieven gezocht.
Een derde project betreft de grondruil voor het “Bosmalân”, met het doel hier weer 
een grasland en natuur te laten ontwikkelen rond de dobben. De wandelroute zou in 
de toekomst langs beide dobben kunnen gaan lopen.

7e. Verslag van de feestcommissie.
De voorzitter geeft namens de feestcommissie aan dat de inzet van de verschillende 
clubs binnen de feestcommissie als zeer positief wordt ervaren. Het programma van 
het dorpsfeest 2011 zit al in kalk en cement. Het thema is vakantie en de eerste 
wagens voor de optocht zijn aangemeld. Op de donderdagavond wordt een groter 
accent gelegd met de  Voice of Weekle.
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8. Bestuurswisseling.
Naast de functie van secretaris zijn nu ook de functies van voorzitter en 
penningmeester vacant. Ook de voorzitter en de penningmeester zeggen toe dat zij 
net zoals de secretaris aan blijven tot een nieuwe functionaris is gevonden.  Ruud 
Kooke, de vice-voorzitter heeft zijn termijn van 3 jaar ook doorlopen, maar heeft 
gelukkig aangegeven dat hij voor een nieuwe termijn van 3 jaar gaat. Voor de 
vergadering zijn geen nieuwe kandidaten gevonden. Ook een zoekopdracht bij het 
Stipepunt heeft niets opgeleverd. Het bestuur roept leden die belangstelling hebben 
voor een functie in het dorpsbelang op zo spoedig mogelijk te reageren.

9. Pauze.

10. We genieten van een documentaire over de barre Elfstedentocht van 1963 en 
hopen vurig op een mogelijke tocht in de winter van 2012. Jammer dat de ijsclub niet 
aanwezig kon zijn vanwege hun jaarlijkse barbecue-avond.

11. Rondvraag.
Sytse Bouwhuis doet de suggestie de ledenvergadering volgend jaar in februari te 
houden. Hij vermoedt dat het prachtige voorjaarsweer de leden naar hun tuin lokt. De 
vergadering wordt mogelijk eerder in het seizoen belegd.
Daarnaast deelt Sytse mee dat hij het “Boukebosk” heeft kunnen overnemen. Hij wil 
de natuurwaarden van dit stukje bos verbeteren.
Yttsje Prins wil het niet meer hebben over een mogelijke snelheidsbeperking op de 
Bargebek.
Ester Huitema vraagt of uitnodigingen voor de ledenvergadering ook niet beter in het 
Hollands gepubliceerd had kunnen worden, gezien de geringe opkomst. De voorzitter 
antwoordt dat publicaties van het dorpsbelang in principe in het Frysk worden 
gedaan. Wellicht kan hier bij gelegenheid van afgeweken worden.
Piter Deinum wijst erop dat de Tomtom route naar Balk nog steeds via de Sânmar 
loopt. De voorzitter geeft aan dat dit ook steeds weer terug komt in het gesprek met 
B&W en dat de gemeente er druk op zet dit te wijzigen. Daarmee is echter alle oude 
programmatuur nog niet vervangen.

12. Sluiting.
Nu niets meer aan de orde is, bedankt de voorzitter ieder voor opkomst en inbreng 
en sluit de hij de vergadering.

KY
   
 

T. Vis.
Voorzitter
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