
BEKNOPT JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING VOOR DORPSBELANG WIJCKEL 
2016
Dit verslag omvat een opsomming van activiteiten na de ALV van 17 maart 2016 tot heden.

1. Vergaderingen
Het bestuur van de vereniging voor Dorpsbelang heeft maandelijks een bestuursvergadering 
belegd m.u.v. de maanden juli, augustus en december. De vergadering wordt bij een van de 
bestuursleden thuis gehouden. Daarnaast is een aantal externe vergaderingen / 
bijeenkomsten bezocht nl.
– informatie avond van de Groene Loper in Balk in april door Ester bezocht
– informatie avond “Ho net yn'e kliko” bezocht door Rob en Ester in mei 2016
– informatie avond zandwinning de Hege Gerzen op 19 april door Piet en Rob
– vervolgavond “Ho net yn'e kliko” bezocht door Rob op 26 september 2016
– informatie avond verandering milieustraten op 6 oktober 2016 door Rob
– glasvezel informatie inwinnen door Piet het hele jaar door
– oudejaarsbijeenkomst DB's DFM in oktober door Hanneke bezocht
– evaluatie “experiment Gaasterland” Bosk en Greide op 29 november door Rob
– bijeenkomst projecten caroussel DFM op 30 november 2016 door Rob en Piet
– feestelijke avond met de koninklijke onderscheiding Trudy en Theo Kwakman op 9 
december bezocht door Rob, Hanneke en Ester
– nieuwjaarsborrel op 7 januari in gebouw Irene door Rob en Hanneke bezocht
– nieuwjaarsreceptie DFM op 10 januari 2017 door Rob bezocht
– voortgang WhatsApp-groepen gebruik: bijeenkomst DFM door Piet en Rob bezocht

2. Dorpsfeest
De feestcommissie bestaat uit het A-team en namens DB vertegenwoordigd door Hanneke

3. Werkgroepen
a. Griene Romte. Deze werkgroep kijkt naar de wijze waarop met de groene ruimte wordt 
omgegaan. Wat kan beter en neemt hierin het initiatief.
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.
d. Histoarysk Wurkferban heeft de taak op zich genomen ons historisch erfgoed zo goed 
mogelijk te bewaren en op mooie manieren door te geven aan de inwoners van Wijckel.

4. Overige activiteiten
– het organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering op 17 maart 2016
– het organiseren van een informatie avond over het telen van lelies op 9 maart 2016
– dodenherdenking kranslegging, door Rob bezocht op 4 mei 2016
– open dag AZC 24 september 2016 door Rob en Ester bezocht
– het organiseren van oudejaarsvuurwerkfeest door Hanneke en Marlies (niet DB)
– het hele jaar actief gezocht naar enthousiaste bestuurskandidaten en deze bezocht
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