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Verslag Algemene Vergadering Vereniging Dorpsbelang Pingjum  

Datum: 4 april 2018 
Plaats: Dorpshuis de Nije Bân. 

Aanwezig: een kleine 50 namen op de presentielijst (waaronder Theo Bouman, coördinator lytse 
doarpen Gemeente SWF), plus enige leden die de presentatielijst niet getekend hebben. 
Geen afmeldingen. 

1. Opening en mededelingen  
Voorzitter Cecilia Suárez Arano heet alle aanwezigen welkom, vraagt of een ieder de 
presentielijst getekend heeft en wijst erop dat vooraan nog zitplaatsen zijn. 
Ze heeft een aantal mededelingen: 
* Willy Bijker, tot voor kort secretaris van Dorpsbelang is zeer langdurig ziek; ook de vorige 
jaarvergadering was ze daarom al afwezig. Het gaat iets beter, een heel langzaam 
herstelproces; ze gaat naar de fysiotherapie en de dagbesteding in de Aylvastate in 
Witmarsum. 

* Tussen de vorige jaarvergadering en deze zijn 14 (oud) Pingjummers overleden: Douwe 
Bruinsma, Rients Gratama, Reinder Bakker, Bram de Jong, Obe Dijkstra, Reina Westra, Oebele 
Wijnalda, Geeske Attema-Hiemstra, Lubbert Cuperus, Doekle Yntema, meester Auke Pieter de 

Boer, Folkert Boonstra, Cor Bonnema en Godelieve Strik. De vergadering neemt een minuut 
stilte in acht. 
Vanuit de zaal werd aandacht gevraagd voor de stand van zaken rond beoogd Windpark Nij 

Hiddum Houw – men voelde een achterstand aan informatie. Daar dat een van de onderwerpen 
in het Jaarverslag was voegde de voorzitter dit bij de bespreking van het Jaarverslag 
(agendapunt 5). 

 

2. Bestuur 
Hoewel het bestuur hoopvol ‘bestuurswijzigingen’ op de agenda had gezet zijn er geen nieuwe 
aanmeldingen voor een bestuursfunctie. Wel zijn diverse potentiële kandidaten benaderd, 
helaas zonder resultaat. Cecilia wijst er op dat de vereniging Dorpsbelang net als vorig jaar 
minder dan het statutair vereiste minimum aantal bestuursleden heeft. Art 11.1: Het bestuur 
bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen van achttien jaar of ouder, die door de 
algemene vergadering worden benoemd. 
Ook ter vergadering melden zich geen nieuwe kandidaten. Het bestuur komt er volgend jaar op 

terug als Edwin Klinkenberg zijn statutaire maximum termijn van 10 jaar bereikt. 
Leontine Bijleveld heeft de secretarisfunctie vorig jaar overgenomen omdat niet verwacht werd 

dat Willy Bijker haar bestuurswerkzaamheden voor Dorpsbelang zou kunnen hervatten. 

 

3. Notulen Jaarvergadering 22 maart 2017 
Deze stonden al geruime tijd op de Dorpsbelangpagina van de dorpswebsite, wegens volle 
agenda worden ze niet voorgelezen. Ronald Bartels merkt op dat hij een paar correcties had 
doorgegeven, die nog niet verwerkt zijn. Het bestuur zegt toe ze te verwerken. Daarvan 
uitgaande wordt het verslag vastgesteld. 
 

4. Financieel verslag 2017 
Er liggen prints in de zaal. Cecilia vraagt of er behoefte is aan toelichting door de 
penningmeesters. Er zijn geen vragen. 
De kascommissie bestaande uit Ronald Bartels en Jacob van Dijk heeft de administratie 
bekeken en alles akkoord bevonden. 
Voor volgend jaar stelt naast Jacob van Dijk Johan Schroor zich beschikbaar voor de 
kascommissie. De vergadering (her)benoemt beiden. 

 

5. Jaarverslag 2017 
Het Jaarverslag 2017 is een paar dagen vóór de jaarvergadering op de dorpswebsite geplaatst. 
Dat was wellicht te kort dag voor aanwezigen om het al gelezen te kunnen hebben. Daarom 
leest secretaris Leontine Bijleveld het Jaarverslag 2017 voor. Er zijn geen op- of aanmerkingen 

vanuit de zaal. 
Naar aanleiding van het hier gevoegde punt ‘ontwikkelingen Nij Hiddum Houw’ verwijst het 
bestuur naar de vastgestelde notulen van de vorige jaarvergadering, waarin naar aanleiding 
van een vraag van Godelieve Strik werd gesteld dat de besluitvorming over het Windpark 
definitief was. Tevens werd verwezen naar de desbetreffende passages in het Jaarverslag. 
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6. Verslag en Nieuws van de Verenigingen 
Daarna was het woord aan de vertegenwoordigers van de vele verenigingen, stichtingen en 

andere initiatieven in het dorp. Om te beginnen degenen die elk jaar aan het woord komen, 
hetzij omdat ze onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Dorpsbelang opereren, hetzij 
omdat ze zelf statutair nauwe samenwerking met Dorpsbelang hebben vastgelegd.  
* Stichting Victoriuskerk: Herke Giliam legt uit dat er voor het onderhoud financiële steun 
vanuit het dorp nodig is: een bijdrage van een dubbeltje per week per inwoner is voldoende. 

Bovendien aftrekbaar voor de belasting! 
* Stichting Dorpsmolen Pingjum: Leontine Bijleveld somt de Pingjummer initiatieven op die 
afgelopen jaar gesteund zijn: theater Op alle fronten op 5 mei, Kunst Achter Dijken 
(ophangvoorziening Te Plak), damespartij van KV Jan Reitsma, verlichting Dorpskerstboom, 
extra oplage Yn ‘e Halsbân. Voor komend seizoen al aangemeld: Victoriuskerk, Kunst Achter 
Dijken en Dorphuis, geluidsinstallatie voor het dorp. 
* Dorpshuis Pingjum: Nynke Arendz vertelt dat ze druk in de weer zijn om het bestuur te 

vernieuwen en om met de verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis tot nieuwe 
afspraken te komen. Een financieel verslag volgt later in Yn ‘e Halsbân. 
* Coöperatie Pingjum: Johannes van der Wal doet kort verslag van de belangrijkste succesvolle 
activiteiten: de dorpsmoestuin en de maandelijkse eetgroep. Later wordt ter vergadering nog 
een oproep gedaan om NLD als energieleverancier te kiezen – dan krijgt Pingjum via de 

Coöperatie weer € 75 terug. 

* Jeughonk ’t Húske: voorzitter Romke Sytsma vertelt dat ze proberen een doorstart te maken 
met een nieuw team jongeren en nieuwe huisregels, zonder alcohol. 
* Kulturele Kommissie: een (financieel) verslag + plannen volgen in de komende Yn ‘e 
Halsbân. 
* redactie Yn ‘e Halsbân: niets toe te voegen (het driemaandelijks Groene Boekje spreekt voor 
zich). 
* Website dorppingjum.nl: Renate de Backere (webredactie met Gerrit Feenstra) is vandaag 

geopereerd. Voortgang komt op de website en in Yn ‘e Halsbân. 

 
Een bonte stoet verenigingen en initiatieven volgde: van een kleine twintig wist het bestuur 
van Dorpsbelang dat ze graag iets wilden presenteren, maar ter vergadering kwamen daar 
spontaan nog enige bij. Het bestuur had zoveel mogelijk uitgenodigd om daarmee uitvoering te 
geven aan een belangrijk voornemen uit de Dorpsvisie 2012-2020: een jaarmarkt voor 

verenigingen en andere initiatieven uit het dorp. Met zoveel presentaties moest de spreektijd 
per vereniging wel zeer beperkt – de timer van de smartphone veroorzaakte hilariteit en 
misschien soms ook wel ergernis. Opvallend vaak werd gehoord dat verenigingen nieuwe 

(actieve) leden verwelkomen. 
* Gymnastiek vereniging DIO: Daphne Walstra vertelt o.m. over de succesvolle start van 
peutergymnastiek. 

* Breiclub: Maaike de Valk doet verslag van activiteiten en plannen van de Tikkende Pennen. 
* Biljartclub: Piet Altena meldt de laatste overwinningen. Nieuwe leden zijn welkom. 
* Soos: Piet vertelt meteen over de druk bezochte soosavonden, waar fanatiek wordt gekaart 
en gebiljart. 
* Doeclub: Jeannet Bartels vertelt dat de Doeclub, met activiteiten voor groep 3-8 basisschool, 
al 33 jaar bestaat. Afgelopen jaar met een vrijwilligster maatschappelijke stage (Coby Visser). 
* Halsbânsjongers: Eibert van Popma meldt dat de sjongers tegenwoordig ook dames 

verwelkomen. Na lange discussie, dat wel. 
* Hardslag: Elske Klik vertelt dat vertrekkende slagwerksters zijn opgevolgd door nieuwe leden 
en dat ze erg blij zijn in de schuur van Doeke Odinga te mogen oefenen. 
* Kaatsvereniging Jan Reitsma: Jappie Tigchelaar of Johan Visser vertelde iets over komende 
partijen. 
* Klokkenluidersgilde: Johan Visser is één van de twaalf vrijwilligers die elke dag de klok van 
de grote Victoriuskerk opwindt. Er mogen best nog wat vrijwilligers bij. 

* Ljochtkuier. Elske Klik voorspelt dat de derde en laatste Ljochtkuier op 3 november 2018 een 
geweldig succes gaat worden. 
* de Harmonie: geen van de in de zaal aanwezigen kon iets vertellen. Oud papier blijft welkom 
de laatste zaterdag van de maand. 
* Van de Spelletjes Kommissie Pingjum doet Joyce Bakker verslag: de animo van de kinderen 
in de basisschoolleeftijd blijft groot voor de activiteiten van de SKP, tenminste twee maal per 

jaar.  
* Volleybal: Steven Akker is drijvende kracht achter het ploegje vrouwen en mannen dat elke 
dinsdagavond in de gymzaal speelt en ook wel eens wint op een toernooi. 
* Vrienden van het Orgel Johannes van der Wal licht toe dat gaat om het orgel in Te Plak, dat 

http://www.dorppingjum.nl/dorpsmolen/
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een paar jaar geleden gerestaureerd is. 

* Project Gouden Land. Gerda Holzhaus van Nieuw Atlantis heeft een hele presentatie gemaakt 

om iedereen te informeren over hun nieuwste project, samen met Dorpsbelangen van Zurich, 
Kimswerd, Arum en Witmarsum. Er was helaas te weinig tijd – vandaar de links met meer 
informatie. 
* Nadia Cornelisse voegt de nieuwste Pingjummer vereniging aan het tableau toe: de 
toneelvereniging. Die gaat enthousiast van start en hoopt maart/april 2019 een voorstelling 
aan het dorp te presenteren. 

* Nadia meldt ook dat er een Pingjummer IJsvereniging is. Maar zou het komende winter 
genoegd gaan vriezen? 

 

7. Tot slot en Rondvraag 
Voorzitter Cecilia Suárez Arano vestigt de aandacht van aanwezigen tot slot op: 

* de workshop over “de nieuwe privacywetgeving” die Dorpsbelang met hulp van Nadia 
Cornelisse organiseert voor alle verenigingen op 18 april in het Dorpshuis. Gratis toegankelijk. 
* de Himmeldei op donderdag 19 april van 13 – 14 uur. De school pakt dit op en hoopt net als 
Henderike Wierda ook op deelname uit het Dorp. 
* er zijn nog enige vrijwilligers nodig voor het bijhouden van de bloembakken in het dorp. 
Yvonne Sieswerda geeft zich op. 

* Dorpsbelang mag vier vrijkaarten weggeven voor voorstellingen van varend muziektheater 
tussen 14 juni en 7 juli. 
* Dank 1: Bloemen voor Hanna Garrer die secretariaatswerkzaamheden waarnam voor 
Dorpsbelang. 
* Dank 2: Een feestelijk bierpakket van Ús Heit voor oudgedienden van het Jeugdhonk: Kevin 
Oudhuis en Igor Kuiper, beide niet aanwezig. Moeder Wil Oudhuis zal het aan haar zoon geven.  
 

Vanuit de zaal roept Bob Driessen Coöperatie Pingjum en Dorpsbelang op om na te denken 
over de aanstaande energie wende. 
Jappie Tigchelaar roept hondenbezitters op niet alleen het kaatsveld, maar ook de rest van het 
dorp vrij te houden van hondenstront. Daarop wordt uit de zaal ook weer gewezen op de 
overlast van paardenstront in het dorp. ‘Dat is erg goed voor in de tuin’ wordt er 
teruggeroepen. 
Nynke Arendz bedankt de sponsors van de stoelen namens het bestuur van het Dorpshuis en 

onthult een Kunstwerk met hun namen, dat naast de bar komt te hangen. 
 
Als allerlaatste worden  zoals elk jaar tien obligatienummers van de obligatieleningen aan het 

Dorpshuis getrokken (924, 938, 921, 957, 961, 904, 968, 926, 903, 962). Houders van deze 
obligatie kunnen zich voor uitbetaling melden bij penningmeester Watte Postma. De nummers 
zullen ook in Yn ‘e Halsbân gepubliceerd worden. 

 

8. Na de pauze, met een drankje vanuit Dorpsbelang, hield Edwin Klinkenberg een lezing over zijn 
onderzoek bij de Fryske Akademy: Fries en de Friezen.  
Degenen die voor de lezing waren gebleven hadden daar geen spijt van: erg interessant. De 
staat van het Fries is veel beter dan menigeen dacht. 

Cecilia bedankt hem met bloemen. 
 
LWB januari 2019 

 

https://peterderuyterlandschap.nl/projecten/masterplan-gouden-land/
http://nieuwatlantis.com/over-nieuw-atlantis/

