
Vereniging voor Dorpsbelang Wijckel

Notulen Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2013 in Dorpshuis Irene.
Aanwezig: 34 leden

1 Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. 

2 Mededelingen en Ingekomen stukken
1. Theo Vis vraagt of er belangstelling is voor het opwekken van eigen energie? Een aantal 
aanwezigen reageert positief. De ingekomen informatie wordt daarom doorgestuurd naar de 
Wikelflecht. Klaas Knobbe vult aan dat de bewoners in Nijemirdum al verder zijn dan de fase 
van inventarisatie.
2. Mededeling: Bij voldoende belangstelling kan een presentatie over de WMO worden 
gegeven.

3 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012
De notulen worden door de secretaris voorgelezen en door de vergadering goedgekeurd.

4 Jaarverslag 2012
Het Jaarverslag wordt door de secretaris voorgelezen. Punt 2. Jan Dijkstra merkt op dat het 
2-jaarlijkse kleintje Dorpsfeest in 2012 een experiment is geweest.

5 Kascommissie
Namens de kascommissie bestaande uit Gerben Wildschut en Jos Bouwhuis doet Gerben 
Wildschut verslag. De kas klopt als een bus. Er zijn geen problemen in de boekhouding 
geconstateerd. De penningmeester en de kascommissie worden na dit bericht met applaus 
bedankt. Jos Bouwhuis verlaat de commissie en voor het volgend jaar sluit Kees Zuurmond 
zich bij Gerben Wildschut aan.

6 Financieel Verslag 2012
Frans Jan Punt verstrekt het financieel verslag aan de aanwezigen en licht dit toe. 
- Nu het kleintje Dorpsfeest is georganiseerd is het verslag iets uitgebreider dan anders 
tussen de 2 jaarlijkse dorpsfeesten in.
- De contributie voor Dorpsbelang en de Wikelflecht wordt gezamenlijk geïnd, 80% van de 
leden/lezers laat dit automatisch incasseren. 
- Vanaf 2013 vervalt de bijdrage aan de Kamer van Koophandel. 
- De vorige ALV was een dure door het gastoptreden van boer Jan en boerin Pauline. 
- Dankzij kleintje Dorpsfeest is een positief resultaat geboekt, de contributie hoeven we 
daarom niet te verhogen. 
- De losse gemeentelijke subsidies komen nu uit één pot.
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- Mevrouw Tichelaar vraagt naar de bedoeling van de hoge reserve. Deze is ontstaan in 
2005 waar met de reünie een fors resultaat is geboekt.

7 Verslagen

7a A-Team
Jan Dijkstra doet verslag. Het A-Team bestaat uit 5 personen. Stefanie Verbeek is het 
afgelopen jaar gestopt en Grytsje de Jong heeft haar plaats ingenomen. De andere leden 
zijn: Christina Boonstra, Helmien Visser, Iris Visser en Jan Dijkstra.

Activiteiten van het afgelopen jaar:
- een paasmiddag met bingo en paasknutsel voor kinderen van de basisschool
- op 16 juni kleintje Wikeler feest met Stratensoftbaltoernooi, BBQ en band de Zachte Berm, 
de organisatie was een samenwerking met Dorpsbelang en DTG
- 2 november spokenjacht door Wikel 
- in december sinterklaasmiddag voor basisschoolkinderen
- 8 december dorpshuis Irene versieren voor de kerstmarkt

Gepland
- 27 maart paasactiviteit voor de jeugd
- 21 april culinaire wandeltocht van ongeveer 10 kilometer en natuurlijk 
- in juni het Wijckelerfeest, waar het A-team onderdeel van de feestcie uitmaakt

7b Internet werkgroep
Kees Zuurmond doet namens de internetredactie verslag. De werkgroep bestaat uit Gerben 
Wildschut, Ruud Kooke, Hiltje Terpstra, Age Roskam en Kees. De statistieken laten zien dat 
er in 1 jaar 137.000 pagina’s van de website www.wikel.nl zijn bezocht. En er zijn 10.000 
unieke bezoekers op de site geweest. Op dit moment is er behoefte aan technische migratie, 
we willen overgaan op Joomla waarmee het onderhouden van de pagina eenvoudiger wordt. 
De verwachting is dat dit binnenkort zal plaatsvinden.

7c Histoarysk Wurkferbân
Gerben Wildschut blikt terug op het afgelopen jaar.
- Onder de stimulerende leiding van voorzitter Piter Deinum is de wandelroute door het bos 
tot stand gekomen langs de brug en het prieel. Nu missen we onze voorzitter.
- Tijdens de jaarwisseling is er een stuk van de brug afgeploft, Hinke zoekt met de detector. 
- Het prieel heeft tijdens ijsbaandagen als koek en zoopie gefunctioneerd. 
- Het project Wijckeler bosk kost ongeveer € 50.000,- . Groot sponsor hiervan is it Fryske 
Gea en dankzij subsidies en veel vrijwilligerswerk kwamen we een heel eind. Er is nog € 
7.000,- ongedekt. Na onderhoud met it Fryske Gea gaven ze aan dit over te willen nemen. 
Als tegenprestatie wensen ze dan een stenen bankje in het bos. De samenwerking in Wijckel 
was prima.
- De boeken van Ei Sjoch ús doarpke Wikel zijn finaal uitverkocht.
- Er zijn nog voldoende stickers verkrijgbaar.
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In de planning
- Idee om uit oude Wikelflechten de verhalen van Hieke Hornstra te bundelen, dit loopt nog.
- Idee een vlag te ontwerpen.

7d Griene Romte
Sytse Bouwhuis doet verslag namens Griene Romte. We hebben een beroerd jaar achter de 
rug door het verlies van twee leden; Piter Deinum op 2 juni en Jurjen Faber op 11 januari. 
Griene Romte bestaat nu uit 4 leden: Henk Luycks, Klaas Ybema, Durk Venema en Sytse 
Bouwhuis. 
- Elk jaar organiseren we een speciale tocht. In juni zijn er diverse tuinen op de route 
aangedaan. Dit werd bijzonder en inspirerend gevonden. Met 42 deelnemers een succes.
- Pad langs het Slotermeer. Voorheen konden we over het land van Jelle Faber, doordat er 
ondanks een verbod voor honden toch honden meeliepen kon meewerking aan het pad niet 
langer verleend worden. Hiervoor begrip.
- Idee uitgewerkt om over het land van Henk Swart de route op te pakken, maar de 
subsidiepot was te laag.
- Alternatief via Huisman nog bekeken maar ook deze route konden we niet rondkrijgen.
- Vanuit Balk is ook een initiatief ontstaan om de route langs het meer te lopen.
- Bekeken of we het Bosma land, de voormalige Dobbetún, konden kopen, maar dat was 
financieel niet haalbaar. Het land is inmiddels verkocht aan familie Van der Goot.
- Het Wikeler Bosk en de samenwerking met Pietersma van it Fryske Gea blijft moeizaam. 
Contactpersoon voor het FG blijft Durk Venema. De paden zijn keurig.

Wat er nog op de planning staat
- Jan Tijsma natuurfotograaf, is ingehuurd om de Wikeler Natuur in de breedste zin weer te 
geven, in de sfeer van de avondkuier in 2010 (op 26 april staat een herhaling gepland). 
- In 2014 willen we een Himmeldei organiseren.

7e Feestcie
Theo Vis vertelt over het Kleintje Dorpsfeest, dit was een succes met Zachte Berm en veel 
vlees tijdens de BBQ. Zoals het nu staat volgend jaar (2014) wel weer. 
We hebben voor dit jaar (2013) een feestband vastgelegd, de eerste ideeën voor de 
optochtwagens zijn er al. Melodia en DTG organiseren mee. Op zaterdagavond speelt 
Freeway. Op 17 augustus is er Tobbedansen in Oosterzee, alle dorpen van De Friese Meren 
zijn hiervoor uitgenodigd. Wijckel heeft zich ook aangemeld. De feestcommissie heeft het 
idee tijdens het dorpsfeest in Wijckel voorrondes te organiseren. De hoofdprijs is € 250,-.

8 Bestuurswisseling
Voorzitter Theo Vis en penningmeester Frans Jan Punt treden af. Zij worden bedankt voor 
hun inzet en het aanblijven totdat een geschikte opvolger is gevonden. Ze ontvangen een 
cadeaubon en een bos bloemen voor de vrouw. Annet Stegenga zal Frans Jan Punt opvolgen 
als penningmeester. De plaats van voorzitter blijft vooreerst vacant maar zal in de praktijk 
door Ruud Kooke als interim voorzitter worden ingevuld totdat een nieuwe voorzitter is 
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gevonden. Rob Post zal de taak van vice-voorzitter die Ruud vervulde op zich nemen. Sijds 
Tichelaar heeft aangegeven mogelijk interesse voor een algemene bestuursfunctie te 
hebben, maar zal eerst nog enkele bestuursvergaderingen bijwonen voordat hij definitief wil 
besluiten. Aan de vergadering wordt bovenstaande situatie voorgelegd en deze stemt in met 
deze oplossing.

9 Pauze

10 Gastoptreden
De heer H. Louwsma uit Stiens, gepensioneerd meteoroloog van de vliegbasis Leeuwarden, 
vertelt ons een interessant verhaal over “ons weer”.

11 Rondvraag
- Trudy Kwakman informeert naar een nieuwsbericht in de Balkster Courant dat Dorpsbelang 
nog wacht op geld voor het dorpshuis. Dit is niet juist, want het wachten is op het geld van 
de provincie in plaats van op de gemeente. Waar komt dit bericht vandaan? Niemand weet 
ervan en Trudy wil bellen over een mogelijke rectificatie.
- Trudy Kwakman constateert dat het denderende vrachtverkeer toeneemt. Kan Dorpsbelang 
daar wat aan doen? Theo speelt deze vraag direct door naar Klaas Knobbe die op de 
vergadering aanwezig is. “We zijn nu bezig met het bestek waar deze zomer mee wordt 
gestart”. De TomTom stuurt ze maar door, dat blijft wel een probleem. Gesproken wordt 
over snoeren over de weg. Klaas Ybema oppert dat Wim van der Heide in Balk over een 
snelheidsmeter beschikt, kunnen we die niet eens plaatsen. 

12 Sluiting
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