Notulen Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Wijckel, 29 mrt 2019

Datum: 29 maart 2019, 20.00u
Aantal aanwezigen op intekenlijst: 50

Locatie: Dorpshuis Irene

ALV 1
01-1. Welkom en opening door voorzitter Rob Post
De agenda is anders dan gewoonlijk omdat er een tweede vergadering wordt verwacht ivm nieuwe
Statuten
01-2. Mededelingen t.a.v. ALV 1 en 2
- Bij de aanwezigen zijn wethouder Luciënne Boelsma en 3 raadsleden van: CU, FNP en CDA.
- Afgemeld heeft zich bestuurslid Piet Pont

1-3. Hernieuwde Statuten
Voor goedkeuring moet volgens de huidige statuten 2/3 van alle leden aanwezig te zijn en voor te
stemmen. Omdat dit niet het geval is, wordt deze vergadering gesloten en wordt hierna onmiddellijk een
2e vergadering gehouden waarbij 2/3 meerderheid van de aanwezige leden volstaat voor goedkeuring.
De nieuwe statuten hebben geruime tijd ter inzage gelegen in het dorpshuis en op de website wikel.nl
1-4. Sluiting

ALV 2
Opening door voorzitter Rob Post
2-1.

Notulen Algemene Ledenvergadering 23-3-2018 en Jaarverslag 2018
Beide zijn ook gepubliceerd in de Wikelflecht en op de website. Er worden geen opmerkingen gemaakt
en worden goedgekeurd door de vergadering

2-2.

Kascommissie (Ester Huitema en Gerben Wildschut)
De kascommissie heeft waardering voor de opzet van de financiële stukken, heeft geen aanmerkingen
wat betekent dat het bestuur wordt gedechargeerd. In de kascommissie voor 2019 worden gekozen
Gerben Wildschut en Tjalling op de Hoek

2-3.

Financieel verslag 2018 en begroting 2019
Penningmeester Kees Zuurmond reikt de financiële stukken uit en licht een en ander toe. Net zoals in
vorige jaren blijft er een behoorlijke buffer bestaan om eventuele tegenslag bij de Dorpsfeesten te
kunnen opvangen.

2-4.

Verslagen werkgroepen 2018
Tevens werden er door de 4 werkgroepen ( Histoarysk Wurkferbân Wikel (HWW), Griene Romte,
Website en Activiteiten team) verslag gedaan wat ze in 2018 hadden gedaan en wat de plannen zijn voor
komend jaar. Hun korte praatjes werden elke keer afgerond met applaus want door de werkgroepen
wordt het nodige georganiseerd en wordt het vele werk en gedoe gelukkig verdeeld onder meerdere
mensen. Zo heeft HWW oude foto’s, films en ansichtkaarten opgespoord en bereidt lezingen voor.
Griene Romte heeft een kuiertocht in het voorjaar georganiseerd en heeft ze meegeholpen met het
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opzetten van de Groene Loper. De website wordt steeds beter bezocht, per maand ongeveer 1000
bezoeken met 5 pagina’s per bezoek. Op de website waren 32 publicaties. Meest bezochte pagina’s zijn
de agenda, kerkagenda en Nieuws van Dorpsbelang. Het Activiteitenteam heeft afgelopen jaar i.s.m.
DTG het kleine Wikelerfeest georganiseerd.
2-5.

Hernieuwde Statuten
De voorzitter licht toe waarom hernieuwing noodzakelijk was. De huidige statuten waren verouderd
door de gemeentelijke herindeling van enkele jaren geleden, omslachtige stemming bij aanpassing van
statuten zoals deze vergadering en het niet goed geregeld zijn van individuele bestuursverantwoordelijkheid. De nieuwe statuten worden unaniem goedgekeurd en kunnen nu passeren bij notaris
Nicolai in Balk zodat ze ook formeel geldig worden.

2-6.

Bestuurssamenstelling
Rob Post stelt zich niet meer herkiesbaar voor een nieuwe termijn van 3 jaar en gaat dientengevolge na
een 7-jarig bestuurslidmaatschap zijn voorzitterschap neerleggen. Met een praatje door secretaris Jan
Veeken namens het bestuur en applaus en bloemen werd Rob Post bedankt voor de samenwerking en
zijn vele (vaak onzichtbare) werk en inzet voor het dorp.
Het bestuur heeft Piet de Jong bereid gevonden Rob Post op te volgen als voorzitter en hij stelt zich
voor. Piet, hoewel pas 1 jaar woonachtig in Wijckel en lange tijd in Brabant gewoond te hebben, is hij
een geboren Fries en spreekt hij de taal. Hij is marketing manager van Grimme landbouwmachines in
Nederland. De vergadering kon unaniem akkoord gaan met de nieuwe voorzitter zodat het bestuur uit 6
leden kan blijven bestaan.

2-7.

Rondvraag
Tijdens de rondvraag kwamen enkele vragen over de vele gele velden rondom het dorp en of de
gebruikte bestrijdingsmiddelen zoals bij de lelieteelt geen kwaad kunnen. De gemeente, bij monde van
Klaas Knobbe, antwoordde dat ze geen invloed hebben op het soort gewas en dat ze de landelijke
normen en eventuele ruimtelijke buffers rondom bestrijdingsmiddelen volgen. Ook vertelde Trudy
Kwakman namens het bestuur van het Dorpshuis dat er een nieuwe beheerder gaat komen en wat de
plannen zijn voor komend jaar. Ook wordt er gedacht aan het opzetten van een eetgroep zoals in Harich.
Men overweegt tevens om mee te doen, bijvoorbeeld ism Sloten, met de elektrische duofiets waardoor
ouderen of slecht ter been zijnde mensen, uit fietsen worden genomen.

2.8.

Sluiting ALV
Pauze en film
Tijdens een pauze werden er historische ansichtkaarten van Wijckel getoond die Historarysk
Werkferbân had opgespoord. Na de pauze werd er een aansprekende film over Friesland vertoond van
de filmmaker Rob Busquet uit Oudemirdum. De filmmaker was zelf aanwezig en kon na afloop nog
enkele vragen beantwoorden. Deze film, Myn Belibbing fan Fryslân, is een lofzang op het mooie
Friesland waarbij via beelden en interviews met bekende Friezen wordt aangetoond waarom Friesland
zo bijzonder is, wat er vooral moet blijven en wat er eventueel anders moet. In de film is er veel
aandacht voor het Friese landschap, met fraaie opnamen via een drone.
Na de film was het nog het geruime tijd gezellig en werden er dorpscontacten nieuw opgebouwd en/of
hernieuwd.
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