
JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING VOOR DORPSBELANG WIJCKEL 2014
In dit verslag een opsomming van activiteiten na de ALV van 21 maart 2014 tot heden.
1 Vergaderingen
Het bestuur van de vereniging voor Dorpsbelang heeft omstreeks elke 2e donderdag van de 
maand een bestuursvergadering belegd m.u.v. de maanden juli, augustus en december. De 
vergadering is per tourbeurt bij een van de bestuursleden thuis. Dit jaar hebben we op 
vergadering ook afwisselend een afgevaardigde van Gebouw Irene, Histoarysk Wurkferban, 
Griene Romte en het A-team uitgenodigd. Later op de avond doen de werkgroepen zelf 
verslag.
Daarnaast is een aantal externe vergaderingen / bijeenkomsten bezocht nl.
a. 22/3 fruitbomen naast Annie de Jong geplant met dorpsbewoners en Griene Romte
b. 4/4 Melodia Nederlands kampioen fanfare 4e divisie - huldiging bijwonen
c. 4/5 Dodenherdenking
d. 3/7 Gemeentelijke informatie avond over het omvormen van groen
e. 27/10 Debat voorzieningenavond, afgevaardigden van inwoners zoeken Trudy en Trientsje
f.  22/10 Oudjaarsoverleg met alle PB’s van GS
g. 3/11 werkbezoek dorpencoordinator en contactwethouder (die op deze dag verhinderd was)
h. 15/12 informatief gesprek met directeur Talma Hiem over de ouderensoos in Wijckel
i. 6/1 nieuwjaarsreceptie De Friese Meren
j. 21/1 presentatie bewegwijzering Lynbaen voor de gemeente gehouden
k. mrt Buurt(dorps)meting houden, samen met een klein tiental inwoners van Wijckel
l. 21/2 2e Voorzieningenavond – vervolg van oktober, 1e team aangevuld met St. Regenboog

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 2014 waren dit: 
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.
Fruitbomen gezamenlijk met Dorpsbelang en dorpsgenoten geplant op 22 maart.
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.

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 (o.a. omvormen groen en nazorg 
fruitbomen)
- Contant betalers van contributie DB en Wikelflecht samen met redactie Wikelflecht ophalen
EH


