Notulen van de algemene ledenvergadering Dorpsbelang Holwerd
op 12 april in het MFA
1. Opening
Voorzitter Tineke Hoekstra heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor Ina Wtteveen,
dorpencoördinator van de gemeente Noardeast Fryslân, Leoni Lammers van Thús Wonen en voor de
vertegenwoordiging vanuit de gemeenteraad.

2. Notulen ALV 6 april 2021
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld.

3. Notulen ALV 19 november 2021
Er zijn geen opmekringen. De notulen worden vastgesteld.

4. Medelingen en ingekomen stukken
Op 17 mei is er een informatieavond over de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen. Dit is voor alle
vrijwillige besturen in Holwerd. We laten ons hierover informeren door notaris Hellema. Er volgt nog
een officiele uitnodiging.

5. Jaarverslag 2021
Door middel van een mooi filmpje komen de activiteiten en bijzondere momenten van 2021 voorbij.

6. Holwerter Roek
Auke Douwes reikt de Holwerder Roek dit jaar uit aan Sappie Vrieswijk Pranger. Sappie is een markante
Holwerter die zeer actief is bij activiteiten voor ouderen, zoals Koersbal wat ze al 35 jaar organiseert.
Daarnaast is Sappie actief geweeste in de buurtvereninig en in de Gereformeerde gemeente. Maar ook
buiten het dorp heeft Sappie zich ingezet voor de medemens bijvoorbeeld als vrijwiliger bij
georganiseerde reizen voor mensen met een beperking en bij meerdere verzorginscentra in de
omgeving. De inwoners van Holwerd hebben Sappie vaak aan de deur gehad met de collectiebus, onder
andere voor Het gehandicapte kind, het Brandwondencentrum, het Koningin WIhelmina Fonds en het
Diabetes Fonds.

7. Bestuurswijziging
Voorzitter deelt voorgenomen benoemingen/bestuurswijzigingen met de leden:
Te benoemen:





Anneke van der Hoek (secretaris)
Sytze Aagtjes (algemeen bestuurslid)
Douwe-Jan Rozema (algemeen bestuurslid)

Verlenging met 1 jaar:



Grietje van der Woude (algemeen bestuurslid)

Bestuurswijziging + verlenging met 1 jaar:



Tineke Hoekstra wordt voorzitter

De leden stemmen in met de wijzigingen en benoemingen.

8. Financieel verslag – verslag kascommissie
Richard deelt het jaarverslag uit en bespreekt dit met de aanwezigen.
Er wordt een vraag gesteld over de huuropbrengst van de tuintjes aan de Ljouwerdyk. Dit betreft de
pachtopbrengst, voorheen waren dit tuintjes maar nu is het een stukje land.
Ook wordt er een vraag gesteld over de juridisch ondersteuning, deze levert geld op, hoe kan dat?
Richard legt uit dat het om een vergoeding gaat die DB heeft gegkregen van eerder gemaakte kosten.

9. Kascommissie
Omdat het termijn van Jan Idsardi erop zit en Eelke Acronius nu penningsmeester is van de Activiteiten
Commissie zijn we op zoek naar 2 nieuwe personen die de kascontrole willen doen. Auke Douwes en
Klaske Miedema melden zich hiervoor aan. Omdat Klaske in het verleden penningmeester is geweest
van Dorpsbelang zal nog worden uitgezocht of dit mag.

10. Werkgroep wonen
Marjolein geeft namens de werkgroep wonen een korte update. Voor wat betreft eventuele nieuwbouw
in Holwerd is de locatie op de morgenzon aangewezen. Er is een projectleider vanuit de gemeente
aangesteld die dit proces begeleidt. De werkgroep Wonen is op zoek naar mensen in Holwerd die
geinterseerd zijn in een kavel. De gemeente wil graag samen met de bewonders van Holwerd nadenken
en kijken wat de mogelijkheden zijn. Qau tijdstermijn verwacht de gemeente de nieuwbouw in 2024 te
kunnen realiseren.
Auke Douwes vraagt of er al tekeningen zijn voor de nieuwbouw op de Beyerstraat. Leoni van Thus
Wonen vertelt dat de verwachting is dat Bouwbedrijf Dijkstra in Loeissens in mei of juni met de eerste
tekeningen komt. Doarpsbelang krijgt hiervoor een uitnodiging. Het is de vraag waar eerder gebouwd
gaat worden, op locatie Nijhof of op locatie Beyerstraat. Het is zeker dat op 1 van deze 2 locaties dit
jaar begonnen wordt met de bouw.

11. SRTH stichting reactie toerisme Holwerd
Theo Boersma deelt de laatste stand van zaken met ons. Durk Geertsma heeft afscheid genomen uit
het bestuur in november 2021.

12. Rondvraag
Bus viswei – Er staat een afspraak gepland op 21 april tussen gemeente, provincie en DB. Er komt een
voorstel en vervolgens een informatiebijeenomst voor de buurtbewonders.
Tijdens de vergadering zijn de financien van Stichting Holwerderfeest niet besproken. Dit zal volgend
jaar wel weer het geval zijn.

13. Afsluiting
Tineke Hoekstra sluit de vergadering. Na de vergadering is er gelegeheid om samen met de
projectgroep Holwerd aan Zee na te denken hoe vorm en inhoud te geven aan dit project.

