
VERENIGING VOOR DORPSBELANG WYCKEL.

Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering, gehouden op 9 maart 2012 in HCR De Bargebeck.

Aanwezig:  32 leden.

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

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Berichten van verhindering zijn binnengekomen van mevr. Tichelaar, dhr. K. Knobbe en de 
heer P. Maclain Pont.

3. Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 15 april 2011.
De secretaris leest het verslag van de ledenvergadering voor. Er zijn geen vragen over het 
verslag.

4. Jaarverslag van de secretaris.
De secretaris leest het jaarverslag voor. In het jaarverslag worden de activiteiten genoemd die 
de bestuursleden voor de vereniging ondernemen. Er worden geen vragen naar aanleiding van 
het verslag gesteld en het wordt ongewijzigd vastgesteld.
De heer Jan Troost complimenteert het bestuur voor het optreden van de secretaris tijdens de 
visiebijeenkomst van de gemeente Gaasterlân-Sleat over de herindeling.

5. Verslag van de kascommissie.
De kascommissie laat bij monde van  mevr. Yttsje Prins weten dat de boekhouding 
gecontroleerd is en er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. De penningmeester wordt 
gedechargeerd. Yttsje verlaat de kascommissie en mevr. Jos Bouhuis is bereid haar plaats in 
te nemen samen met Gerben Wildschut.

6. Financieel verslag van 2011.
Het financieel verslag is aan de aanwezigen uitgereikt. De geautomatiseerde contributie 
inning verloopt nu goed, mede dankzij lidmaatschap van de helpdesk. Er moet nog een 
contributie afrekening plaats vinden met de Wikelflecht. Op het financieel overzicht staan 
geen bedragen die gecompenseerd worden met het laaghangend fruit. Op een vraag van dhr. 
Gerben Wildschut waarom dit niet zichtbaar is, antwoordt de penningmeester dat het 
laaghangend fruit rechtstreeks door de gemeente aan leveranciers wordt betaald en daarom 
niet de boekhouding van doarpsbelang passeert.
 



7. Verslagen.
-A-Team:
Het activiteiten verslag wordt voorgelezen door Helmyn Folkertsma. [Leden: Iris Visser, Jan 
Dijkstra, Christine Boonstra en Helmyn Folkertsma] 
Met Pasen is een paasknutselmiddag gehouden en een geheel nieuwe activiteit pykjesykjen.
Op Koninginnedag is een sudokutocht en een taartenbakwedstrijd gehouden. In juni heeft het 
de feestcommisie als onderdeel van ’t A-team het dorpsfeest georganiseerd. [Rond die tijd is 
Annemiek Dinkla gestopt en heeft Stefanie Verbeek haar plaats overgenomen.] Op 18 
november telde de spokentocht maar liefst 130 deelneers. In plaats van het Sinterklaasfeest 
heeft in januari 2012 de theatergroep Knoekel opgetreden. Op 31 december organiseerde het 
A-team samen met doarpbelang voor de wat oudere jeugd het palletzagen. Alle vrijwilligers 
die bijgedragen hebben aan de activiteiten worden heel hartelijk bedankt.

7b. Verslag van de internetgroep.
[De internetgroep bestaat momenteel uit Gerben Wildschut, Hiltje Terpstra, Age Roskam, 
Kees Zuurmond en Ruud Kooke.] De heer Zuurmond doet verslag, hij geeft aan dat binnen 
het budget waarover de internetgroep beschikt de mogelijkheden beperkt zijn. De groep is 
naar een lagere vergaderfrequentie gegaan. Zij beschikt momenteel over een nieuwe techniek, 
die te vergelijken is met gereedschapskisten. De website wordt daarmee voortdurend 
onderhouden en bijgewerkt. De heer Gerben Wildschut heeft aangegeven met de 
internetwerkgroep te willen stoppen. Kees noemt Gerben de grote motor achter de 
internetgroep, die steeds weer zaken opstartte en op gang hield. Veel respect en dank 
daarvoor. Tjalling op de Hoek neemt vervolgens de loftuitingen van hem over. Gerben spreekt 
zijn dank vervolgens uit voor de prachtige woorden en de lange samenwerking.

7 c. Verslag Histoarysk Wurkferbân.
[Het HWF bestaat momenteel naast uitbrenger van het verslag Gerben Wildschut uit Henk 
van Droge, Ymkje Bijl, Tineke Gijzen, Willem Stegenga, Hinke Terpstra en voorzitter Piter 
Deinum. Hij geeft aan dat de voorzitter en grote motor van het Historisch wurkferbân erg 
gemist wordt, net zoals dhr. Pieter Poelstra, die zich bijzonder heeft ingezet voor de brug en 
zou helpen bij het bouwen.] De heer Wildschut schetst de ontwikkelingen vanaf 2004 en de 
sterke relatie tussen het dorp Wijckel en Menno van Coehoorn en hoe uiteindelijk het ontwerp 
van de brug en het prieel is ontstaan. De onthulling daarvan vindt plaats op 14 april. Hij 
nodigt ieder uit daar vooral bij te zijn. 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 [die verder bestaat uit Piter Deinum, 
Jurjen Faber, Durk Venema en Klaas Ybema,] vertelt over de gang van zaken bij het 
onderhoud van het Van Coehoornbos en dat het stroeve overleg hierover met het Fryske Gea.
Zo is het FG er moeilijk van te overtuigen dat er een parkbeheer plaats zou moeten vinden in 
plaats van bosbeheer. De woekering van de “toarnbeien” baart zorgen.
Ten aanzien van het “Bosmalân” ziet het er naar uit dat hier geen subsidiemogelijkheden meer 
voor zijn.
Griene Romte heeft projectvoorstellen ingediend voor het oude pad “lâns de mar”. Er is 
momenteel geen geld meer voor, maar voor eventuele werken in het pad zou Griene Romte 
een beroep op het laaghangend fruit willen doen. De gezamenlijke wandeling is een groot 
sukses geweest. Op 1 juni zal een rondje per fiets worden gedaan langs particuliere tuinen. 
Verder wordt gewerkt aan een documentaire over de natuur rond Wijckel en het organiseren 
van de himmeldei in samenwerking met de basisschool.  



7e. Verslag van de feestcommissie.
De voorzitter geeft namens de feestcommissie aan dat de inzet van de verschillende clubs en 
verenigingen binnen de feestcommissie als zeer positief wordt ervaren. Besloten is op 
dezelfde voet voort te gaan, mogelijk in gezamenlijkheid met nog meer vertegenwoordigers 
van het verenigingsleven. Op 16 juni zal het kleintje dorpsfeest voor het eerst georganiseerd 
worden samen met DTG.

8.  Bestuurswisseling.
De functies van voorzitter en penningmeester zijn vacant. Ook de voorzitter en de 
penningmeester zeggen toe dat zij net zoals de secretaris aan blijven tot een nieuwe 
functionaris is gevonden. Mevr. Sietske Homma is dit jaar aftredend en niet herkiesbaar. Na 
veel zoeken en vragen zijn 2 nieuwe bestuursleden gevonden in de personen van mevr. Ester 
Huitema en dhr. Rob Post. Ester heeft aangegeven dat ze beschikbaar is voor de secretaris 
functie. Dit betekent dat mevr. Sietske Homma en dhr. Klaas Ybema het bestuur verlaten en 
hun plaatsen ingenomen worden door respectievelijk dhr. Rob Post (bestuurslid) en mevr. 
Ester Huitema (secretaris). De vergadering heeft geen bezwaar en bevestigt dit besluit met 
groot applaus.
De voorzitter bedankt Sietske uitgebreid voor haar grote inzet, haar heldere kritische houding 
en haar flexibiliteit en onderstreept dat met een bon en bloemen. 
Ook Klaas wordt nogmaals uitgebreid bedankt voor de periode van 8 jaar dat hij het 
secretariaat voerde. Een aantal arbeidsintensieve klussen zijn in deze periode gerealiseerd, 
zoals de dorpsenquéte en de dorpsvisie en niet te vergeten de bestrating voor de kerk. Als 
antwoord geeft Klaas een korte reflectie op zijn zittingsperiode.

De voorzitter geeft aan dat er ook nog nieuwe vrijwilligers nodig zijn bij de Ouderensoos, 
omdat  mevr. Lolkje Folmer en mevr. Klaske Visser besloten hebben met dit vrijwilligerswerk 
te gaan stoppen. De dames worden uitgebreid bedankt voor hun jarenlange inzet voor de 
ouderensoos en dat wordt met bloemen en applaus onderstreept.    

9. Pauze.

10. Speciale gasten.
Boer Jan en zijn boerin Pauline vertellen hun verhalen over hun deelname aan het programma 
Boer Zoekt Vrouw. Hoe zij dat hebben beleefd en hoe ze elkaar uiteindelijk hebben 
gevonden. De aanwezige dorpsgenoten hangen aan hun lippen en genieten van de 
boerenromantiek.

11. Rondvraag.
Jos Bouwhuis vraagt of het gezien de opkomst niet verstandiger is de vergadering in het 
Hollands te doen. De voorzitter antwoordt dat ieder vrij is zijn eigen taal te gebruiken in de 
vergadering. De heer Wildschut raadt aan de uitnodigingen in het Hollands te doen of in twee 
talen.
Mevr. Hiltje Terpstra vraagt naar de strekking van de vrijwilligersverzekering van de 
gemeente en of die ook van toepassing is bij verenigingsavonden. De voorzitter antwoordt dat 
de vrijwilligersverzekering op alle inwoners van de gemeente van toepassing is bij het 
verrichten van vrijwilligerswerk in welke vorm dan ook.  
Yttsje Prins vraagt wanneer de maximum snelheid van 60 km/u ingaat op de Bargebek. De 
voorzitter antwoordt dat met het verkeers- en vervoersplan aan de raad wordt voorgesteld om 



op dit traject een maximum snelheid van 60 km in te stellen. Het is onbekend wanneer precies 
besloten zal worden in de raad.

12. Sluiting.
Nu niets meer aan de orde is, bedankt de voorzitter ieder voor opkomst en inbreng. Hij 
bedankt boer Jan en boerin Pauline nogmaals voor hun inbreng en vraagt hun nog wat tijd te 
nemen voor fotosessies. Daarna sluit de hij de vergadering.

KY
  

T. Vis.
Voorzitter


