Notulen Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelang Pingjum
22 maart 2017 om 20:00 uur in het Dorpshuis te Pingjum
1. Opening.
De voorzitter Cecilia Suarez Arano heet de aanwezigen van harte welkom.
– er zijn 50 dorpsgenoten aanwezig.
2. Bestuurswijzigingen.
De voorzitter deelt mee dat:
- de secretaris Willy Bijker langdurig en zeer ernstig ziek is
– de vorige voorzitter Melle van der Meer halverwege het bestuursjaar is afgetreden en door haar
vervangen. Hij wordt bedankt voor zijn inzet van de afgelopen jaren met bloemen.
– er een kandidaat bestuurslid is gevonden: Hanna Garrer, die plaatsvervangend secretaris is. Zij wordt door
de vergadering als bestuurslid geaccepteerd. Ze maakt het verslag.
– tussentijds bestuurslid Rob Konijn zich weer heeft teruggetrokken. Hij wordt bedankt voor zijn inzet met
bloemen.
– Leontine Bijleveld namens de Stichting Dorpsmolen wil toetreden tot het bestuur. Zij wordt door de
vergadering als bestuurslid geaccepteerd.
– er dringend behoefte is aan nieuwe bestuursleden om het werk van de bestuursleden beter te kunnen
verdelen. In de vergadering wordt daar verder niet op gereageerd.
3. Financieel verslag en jaarverslag 2016 (penningmeester).
De penningmeester Edwin Klinkenberg behandelt het financieel verslag en bedankt de kascommissie. Een
nieuwe kascommissie wordt aangewezen: Ronald Bartels en Jacob van Dijk. De vergadering heeft geen
vragen over de financiën. Edwin bedankt mevrouw Ietje van der Wal van de commissie 'Lief en Leed' voor
haar creatieve manier om met weinig geld de zieken van het dorp in het zonnetje te zetten met een kaartje of
bloemetje en overhandigt haar tot haar verrassing zelf een bloemetje.
4. Notulen jaarvergadering 2016. Vanwege de ziekte van de secretaris Willy Bijker zijn er geen notulen, dus
dit punt wordt overgeslagen.
5. Verkort jaarverslag.
De plaatsvervangend secretaris leest het jaarverslag voor. Dit is een jaarverslag vanaf januari 2017
aangezien de secretaris Willy Bijker wegens ziekte geen totaal jaarverslag heeft kunnen maken.
Behandeld worden de clusteragenda Witmarsum e.o., de plannen en status van het Windpark Nij Hiddum
Houw en de jaarlijkse vergadering met de wethouder die is komen te vervallen omdat hij een ernstig
motorongeluk had. Wel is er een mededeling van de gemeente binnengekomen over het plan om de
Kerkstraat en het eerste deel van de Lammert Scheltesstraat nieuw te bestraten waarbij bij het Dorpshuis
meer parkeerplekken zullen worden gerealiseerd.
Jappie Tichelaar vraagt of ook de riolering dan wordt meegenomen, maar daar is bij het bestuur niets over
bekend.
6. Verslag en nieuws van:
6.1 Stichting Victoriuskerk. Herke Giliam doet verslag van de overdracht van de kerk naar de Stichting
Victoriuskerk. De Stichting heeft een 'bruidschat' meegekregen, maar door de geringe rente op
spaartegoeden levert dat momenteel vrijwel niets op. Wel krijgt de Stichting ook de opbrengst van ca. 5 ha
akkerland dat van de kerkgemeente is. Dit levert jaarlijks ca € 3000 op. Om het onderhoud van en de
benodigde aanpassingen aan de kerk te kunnen bekostigen zal het dorp een vergelijkbaar bedrag moeten
toeleggen wellicht door aandelen te verkopen of door exploitatie van het gebouw als kunstgalerie of voor
voorstellingen. Yvonne Sieswerda vraagt over de plannen met de Tijtafel en de daarbij behorende
permanente tentoonstelling. Bob Driessen antwoordt dat het heel moeilijk is de benodigde subsidie te krijgen
dus dat de uitwerking daarvan onzeker is.
6.2 Dorpshuis Pingjum. Yvonne Sieswerda geeft een kort verslag van het afgelopen jaar. Het gebouw is hier
en daar aangepast. Een bijdrage van de Dorpsmolen heeft de aanschaf van een podium mogelijk gemaakt.
Het bestuur bereidt een overleg voor waarbij diverse personen zullen worden uitgenodigd om mee te
praten/denken over de toekomst van het Dorshuis. Er zijn altijd meer vrijwilligers nodig. Jappie van Balen
wordt in dit kader 'Supervrijwilliger; genoemd omdat hij altijd bereid is voorkomende problemen op te lossen.
Hij wordt heel hartelijk bedankt. Daarna wordt het financieel overzicht behandeld door Watte Postma.
Als laatste worden de uitgelote certificaten genoemd: 67, 42, 25, 2, 31, 15, 46, 29, 64 en 12.
6.3 Kulturele Kommissie Pingjum. Wegens afwezigheid van Sam Dil kan het financiële verslag van de KK
niet behandeld worden..

6.4 Stichting Dorpsmolen Pingjum. Leontine Bijleveld vertelt waar de opbrengsten van de Dorpsmolen naar
toe zijn gegaan:
– de zonnepanelen van het Dorpshuis zijn helemaal afbetaald
– podium Dorpshuis
– geluidsinstallatie Dorpshuis
– er wordt gepraat over het energiezuiniger maken van de Victoriuskerk.
– de Ljochtkuier heeft een bijdrage gekregen
– De dorpsmolen heeft een garantstelling geregeld voor de voorstelling op 5 mei.
– er is een samenwerking met de Coöperatie Pingjum over zonnepanelen.
6.5 Jeugdhonk. Romke Sijtsma doet verslag van de diverse activiteiten van het Jeugdhonk.
6.6 Werkgroep Gulden Halsban. Felix Roosenstein deelt mee dat de werkgroep zich in de loop van 2016
heeft opgeheven aangezien de doelstelling is bereikt.
6.7 Coöperatie Pingjum. Er is niemand aanwezig om de vergadering verslag te doen.
Extra. De voorzitter Cecilia Suárez Arano bedankt alle vrijwilligers van alle activiteitengroepen hartelijk voor
hun inzet en benadrukt dat het leven in het dorp zonder hen veel minder leuk zou zijn.
7. Rondvraag.
– Godelief Strik vraagt of er niet geprotesteerd moet worden tegen het plan van het windpark Nij Hiddum
Houw?
Antwoord: de beslissing is genomen en definitief, er wordt alleen nog met de omwonenden overlegd over
uitvoering en participatie.
– Jacob van Balen heeft een verzoek aan de Stichting Victoriuskerk: als tijdens het straatkaatsen het hekje
van het schelpenpad bij de kerk dicht is passeren mensen over het kerkhof en dat vindt hij niet gepast. Kan
het hekje open. Herke Giliam antwoord: het beheer van de grond rond de kerk ligt bij Rein Brandsma, maar
het zal geregeld worden.
– Jappie Tigchelaar: Sinds september 2016 is de hijsinstallatie op de toren kapot, dus er kunnen geen
vlaggen gehesen worden. Melle van der Meer antwoordt: toren is eigendom van Stichting Monumentenzorg
SWF, de heer Heitsma. Rein Brandsma voegt toe: hij is geïnformeerd.
– Bob Driessen deelt mee dat hij een werkgroep wil oprichten voor het archief van de historie van het dorp.
- Chris Appels vraagt of Dorpsbelang aan de gemeente kan vragen of de opsporingsambtenaren(BOA's) wat
kunnen doen tegen de paardenmest die langsrijdende paarden overal op straat laten vallen. Dat is niet de
functie van Dorpsbelang. Gesuggereerd wordt om het zelf op te ruimen en te gebruiken als mest in de tuin.
– Leontine Bijleveld vraagt aandacht voor 2 binnenkort te houden activiteiten:
Kunst achter Dijken in laatste weekend van mei en
Toon je tuin, een open tuinen weekend georganiseerd door de Dames van ‘e Riege op 17 en 18 juni.
Pauze.
Na de pauze geeft onze dorpsgenoot Jan Ykema een boeiend verslag van zijn sportcarrière.
De voorzitter Cecilia Suárez Arano bedankt Jan Ykema voor zijn interessante verhaal met een bon.
blbloebloemetje. bedankt alle aanwezigen nogmaals voor hun komst en sluit hiermee de vergadering.

