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Verslag Algemene Vergadering Vereniging Dorpsbelang Pingjum  3 april 2019 

Plaats: Dorpshuis de Nije Bân.  

Aanwezig: 55 namen op de presentielijst (waaronder Theo Bouma, coördinator lytse doarpen 

Gemeente SWF).  

Afmelding van Elizabeth van der Heide.  

1. Opening en mededelingen   

Voorzitter Cecilia Suárez Arano heet alle aanwezigen welkom, vraagt of iedereen de presentielijst 

getekend heeft. Ze legt uit dat er al lange tijd met onderbezetting wordt gewerkt door de 

bestuursleden van Dorpsbelang waardoor deze overbelast zijn, ze vraagt ze een vrijwilliger om 

vanavond de notulen te maken. Saskia Hiemstra neemt deze taak op zich.  

Tussen de vorige jaarvergadering en deze zijn 15 (oud) Pingjummers overleden:  Piet Uijtendaal, 

Douwe Bruinsma, Cor Bonnema, Anne Peter Wagenaar, Mevr. Boone, Jan Buwalda, Afke 

Buwalda, Anne de Bourgraaf, Cor Voogd, Gerda Johanna de Vries-Kroeze, Anneke van Wier, 

Sipke de Vries, Bep van der Wijngaard, Sietse Hiemstra en Tetje Gilliam-Leijendekker. De 

vergadering neemt een minuut stilte in acht.  

 

2. Notulen van de Jaarvergadering van 4 april 2018  

De notulen hebben al geruime tijd op de Dorpsbelangpagina van de dorpswebsite gestaan, 

aangenomen wordt dat men ze heeft gelezen. Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen en 

daarmee worden ze vastgesteld.  

 

3. Financieel verslag 2018.  

Penningmeester Edwin Klinkenberg licht het financieel verslag toe.  Stefan Prinssen vraagt of er 

gekozen kan worden voor een andere bank om zo de bankkosten, die blijvend hoog zijn, te 

drukken. Edwin geeft aan dat te willen onderzoeken.  

3.1 Johan Schroor heeft de kas gecontroleerd namens de kascommissie en alles akkoord 

bevonden. Johan vraagt waarom het jeugdhonk dat in bezit is van Dorpsbelang niet terug te 

vinden is in het verslag. Leontine licht toe dat het eigendom nooit goed geregeld is met de 

gemeente destijds. Het is aan de orde geweest in het overleg met de wethouder en staat op de 

TO DO lijst van de gemeente.   

 

4. Jaarverslag 2018  

Het Jaarverslag 2018 staat pas kort op de dorpswebsite. Dat was wellicht te kort dag voor 

aanwezigen om het al gelezen te kunnen hebben. Daarom leest secretaris Leontine Bijleveld het 

Jaarverslag 2018 voor. Per punt is ruimte voor opmerkingen.  

Mbt. Punt 3 Omgevingsadviesraad Nij Hiddum Houw: Johan Schroor geeft aan dat hij het betreurt 

dat er in de vergadering van Dorpsbelang vorig jaar geen ruimte was voor het bespreken van een 

gevoelig punt als de komst van windpark Nij Hiddum Houw en vraagt of dat alsnog kan. Lieuwe 

Mensonides benoemt dat de tegenstanders ruimschoots de gelegenheid hebben gehad om hun 

standpunten te uiten in de media en wil de OAR bedanken voor het werk dat ze hebben gedaan 

voor de omwonenden. Hij pleit ervoor nu geen discussie meer aan te gaan. Ook Melle van der 

Meer roept op om deze  discussie niet meer hier te voeren. Aldus wordt besloten. 

Mbt punt 6 Overleg met Elkien: voorrang voor het betrekken van sociale huurwoningen door aan 

Pingjum gerelateerde gezinnen is niet mogelijk. Ingeschreven staan is noodzakelijk voor 

toewijzing van een woning. Inschrijvingsduur bepaalt voorrang. Leontine roept ouders op hun 

kinderen zich al vroeg te laten inschrijven. Janneke de Rijk geeft aan dat de overlast op de Alde 

Haven met een aantal bewoners van deze sociale huurwoningen veel onrust geeft. Ze wil 

benadrukken dat de ondersteuning die vanuit Elkien wordt geboden erg mager is, de organisatie 

is niet actief  probleemoplossend gericht op de buurt. Ze vraagt of een buurtgesprek met Elkien en 

Reclassering mogelijk is. Leontine geeft aan dat zij als Dorpsbelang niet rechtstreeks contact 

kunnen hebben met Reclassering. Ze stelt voor om een buurtgesprek te organiseren waarbij 

Elkien en het gebiedsteam worden uitgenodigd. Dit voorstel wordt positief ontvangen.  

 

5. Ondernemersfonds SWF  

Het op de kernen gericht Ondernemersfonds is in 2016 opgericht door de gemeente SWF: 
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ondernemers met niet-woning onroerend goed betalen hiervoor een kleine opslag op de 

gemeentelijke onroerend goed belasting. Zij kunnen per kern besluiten om het door hen betaalde 

geld terug te kunnen vragen (retributie). Niet iedereen heeft dat gedaan, waardoor er inmiddels 

een restgeld is opgebouwd van ruim € 15.000 voor Pingjum. Het bestuur van Dorpsbelang is in 

overleg getreden met de fondsmanager om te bekijken of deze gelden de kern Pingjum ten goede 

zouden kunnen komen. De meerderheid van de ondernemers moet hiermee instemmen. 

Dorpsbelang heeft een lijst met namen gekocht bij de Kamer van Koophandel van ondernemingen 

in postcode gebied Pingjum. Deze 41 ondernemers hebben een brief ontvangen namens 

dorpsbelang waarin hen wordt gevraagd in te stemmen met het mandateren van Dorpsbelang om 

projecten in te dienen voor deze gelden. Veel van de aangeschreven ondernemers hebben 

inmiddels positief gereageerd op dit voorstel en ook gedurende de avond melden zich nog een 

aantal ondernemers die niet op de lijst staan. Leontine geeft aan het streven is om een fors ruime 

meerderheid te behalen. Projectvoorstellen kunnen vervolgens door Dorpsbelang worden 

ingediend bij het Ondernemersfonds. Er wordt een lijst uitgedeeld aan de aanwezigen waarop een 

aantal ideeën staan voor mogelijke projectvoorstellen.  

Opmerkingen uit de zaal: Jouke Risselada vraagt wanneer je een onderneming bent. Leontine 

antwoordt dat ze is uitgegaan van de lijst van KvK, maar als er meer bij de KvK ingeschreven 

ondernemers zijn kunnen ze zich melden. Yvonne Sieswerda merkt op dat alleen díe 

ondernemers moeten instemmen die niet-woning-onroerend goed belasting betalen.  Leontine 

geeft aan dat ze dit (opnieuw) zal checken bij het Ondernemersfonds. Lieuwe Mensonides geeft 

aan dat zijn bedrijf niet op de lijst staat. Hij kan zich aanmelden bij Leontine.  Het is nadrukkelijk 

niet de bedoeling dat het bestuur van Dorpsbelang projectvoorstellen gaat uitwerken. Wel dat de 

leden van Dorpsbelang kiezen welke projecten worden ingediend bij fondsmanager Jacques 

Hoogendoorn. Daarvoor zullen extra ledenvergaderingen georganiseerd worden. Yvonne 

Sieswerda vult tenslotte aan dat in de projectvoorstellen ook eventuele co-financiering duidelijk 

moet worden gemaakt. Enkele andere instanties die mogelijk kunnen worden aangeschreven 

worden genoemd: Gemeente, Coöperatie Pingjum, Dorpsmolen Pingjum, Stichting tot Nut en 

Monumentenfonds.  

 

6. Bestuur.  

Voorzitter Cecilia bedankt Edwin Klinkenberg voor zijn inzet gedurende de afgelopen 10 jaar. Hij 

heeft hiermee de maximale zittingstermijn volgemaakt. Hij ontvangt bloemen van de voorzitter en 

een applaus van de zaal.  Cecilia en Leontine blijven daarmee de laatste twee overgebleven 

bestuursleden van Dorpsbelang. Zij geven aan dat als er geen leden bijkomen, dat dan zal 

worden overgegaan tot liquidatie van Dorpsbelang. Leontine stelt de zaal de vraag wie er 10, 9, 8, 

7 enz. jaren zitting heeft gehad in Dorpsbelang. Ze constateert dat er véél potentie is onder de 

aanwezigen om een periode zitting te nemen. Er worden verschillende andere mogelijkheden 

besproken:  

1. Bestuurlijke fusie met andere verenigingen  (voorstel Yvonne Sieswerda)  

2. Alle verenigingen die op een of andere manier gerelateerd zijn aan Dorpsbelang 

leveren één bestuurslid (voorstel Leontine Bijleveld) 

3. Alle aanwezigen op de vergadering leveren een briefje in met daarop een naam van 

iemand die ze als vertegenwoordiger zouden willen in Dorpsbelang. Degene met de 

meeste stemmen “mag” het doen (voorstel Yvonne Sieswerda, geïnsprireerd door 

Nijhuzum). 

Reacties  voorstel 2 vanuit de zaal. De vraag komt om welke verenigingen het gaat: Leontine legt uit 

dat het gaat om díe verenigingen die statutair hebben vermeld een verbinding te hebben met 

Dorpsbelang, zoals Jeugdhonk, Coöperatie, Dorpshuis, KK, Dorpsmolen en  Stichting Victoriuskerk. 

Verder zijn er de organisaties die onder de financiële vlag van Dorpsbelang vallen en dat zijn: 

Ouderensoos, de Soos, de Avond4daagse en de Biljartvereniging. 

Jappie van Balen: als er de verplichting is een bestuurslid te leveren ben ik bang dat niemand nog 

bestuurslid wil zijn van een vereniging. Chris Appels is tegen! Johannes van der Wal: kunnen we niet 

een noodroep doen naar de verenigingen?  Bob Driessen vraagt of we niet kunnen stemmen over dit 

voorstel. Volgens Chris is dat niet mogelijk, want het is niet aangekondigd op de agenda. Er kan in 

ieder geval een peiling plaatsvinden. Veel aanwezigen lijken geen bezwaren te hebben deze variant.  
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Reacties voorstel 1 vanuit de zaal. Nynke Arendsz: Kunnen we niet een werkgroep vormen die zich 

gaat verdiepen in een oplossing met alle betrokkenen?  

Jeroen Hoogendoorn tenslotte stelt een algemene vraag over wat de gevolgen zijn van een eventuele 

liquidatie van Dorpsbelang voor het dorp. Dorpencoördinator Theo Bouman geeft aan dat het voor de 

gemeente SWF van groot belang is dat er een aanspeekpunt is in de dorpen, dat het algemeen 

dorpsbelang vertegenwoordigt. Leontine: er is geen wettelijk plicht voor dorpen om een Dorpsbelang 

te hebben. 

Melle van der Meer doet een pleidooi aan de zaal om zich te melden voor een termijn. Wie doet 

anders de gesprekken met de gemeente, met de woningbouwvereniging en met de school? 

Afgesproken wordt dat het zittend bestuur optie 1 en 2 verder verkent het komende half jaar. Als het 

niet lukt zullen de leden een uitnodiging krijgen voor een opheffingsvergadering. 

PAUZE  In de pauze zijn de drankjes namens Dorpsbelang. Daarnaast speelt een deel van de 

Harmonie enkele liederen. Hendrik Brandsma vertelt hierbij dat de Harmonie dit jaar 125 jaar  bestaat 

en dat dat gevierd wordt met een reünie, een jubileumconcert en een feest op vrijdag 30 augustus.  

 

7. Verslag en Nieuws van de Verenigingen    

7.1 Jeugdhonk.  

Stefan Helmantel vertelt over de verbeteringen die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd aan het 

jeugdhonk, waaronder aanpassingen aan de binnenkant. Daarnaast zijn met behulp van Dorpsbelang, 

die tijdelijk het beheer van de bankrekening deed, de financiën in kaart gebracht. Dankzij een donatie 

van Bianca Alma, die de opbrengst van de BINGO beschikbaar stelde, is er wat financiële armslag. 

Wensen voor het komend jaar: nog meer geld genereren zodat een Pool-laken kan worden 

aangeschaft, internet in het Honk en een eigen audio installatie voor het organiseren van disco-

avonden. (Dirk van Balen wordt bedankt voor het gebruik van zijn apparatuur de afgelopen periode). 

Leontine deelt het financieel overzicht 2017 en 2018 uit en zegt dat voor het eerst de cijfers van het 

jeugdhonk beschikbaar zijn op de ledenvergadering. Ronald Bartels geeft aan dat dat onjuist is, tot 

een aantal jaren geleden was ook altijd inzage mogelijk in de financiën van het jeugdhonk. Leontine 

biedt excuus aan voor dit misverstand. Rinse Tigchelaar en Johan Schroor zullen de kascontrole 

uitvoeren. 

7.2 Coöperatie Pingjum.  

Johan Schroor  vertelt over  de 4 peilers van de coöperatie, te weten: * Lunch in Te  Plak * De 

Eetgroep in het dorpshuis  * De dorpstuin waar iedereen mee mag doen en mag plukken * 

wederverkoop van groene energie. Hij  nodigt de aanwezigen uit om lid te worden van de coöperatie, 

en deel te nemen aan de gezamenlijke inkoop van energie. ‘Energie van ons’ stort voor iedere 

afnemer € 75 per jaar op de rekening van de coöperatie: hoe meer leden, hoe meer geld beschikbaar 

komt voor Pingjum. Doel is om Pingjum energieneutraal te krijgen. 

7.3 Dorpshuis Pingjum.  

Nynke Arendz vertelt dat Griet Tigchelaar en Yvonne Sieswerda uit het bestuur zijn gegaan en dat 

Steven Akker en Marie Visser zitting hebben genomen. Wâtte Postma en Renate de Backere treden 

binnenkort af. Ze roept op om naar een van de bestuursleden te komen om je te laten informeren over 

hoe je gebruik kunt maken van het Dorpshuis. Op dit moment loopt een gemeentelijk onderzoek naar 

verduurzamen van dorpshuizen, Nynke hoopt dat het dorpshuis hier haar voordeel mee kan doen. Er 

is een commissie ingesteld die gaat bekijken hoe er meer gezelligheid kan worden gebracht in de 

inrichting van de open ruimte van het dorpshuis. De website ligt er uit, wordt aan gewerkt. Op 21 

september wordt in het dorpshuis een Uitmarkt georganiseerd: alle verenigingen en organisaties 

kunnen hier hun plannen voor het nieuwe seizoen presenteren. Info volgt via Yn ’e Halsbân. Ook het 

dorpshuis heeft via Bianca Alma een bedrag van € 150 in ontvangst mogen nemen, waarvoor dank!. 

Jappie van Balen vraagt een applaus voor haar. Samen met Dorpsbelang is het 

onderhoudsabonnement  van de AED vernieuwd. Op 16 april wordt  een training gegeven in het 

gebruik van de  AED. Er is nog plaats voor 6 belangstellenden; zij kunnen zich opgeven bij Yvonne 

Sieswerda. Yvonne vult aan: mensen die al gecertificeerd zijn kunnen zich registreren op 

Hartslagnu.nl. Hiermee geef je aan dat je beschikbaar bent om te worden opgeroepen. Tot slot doet 

Wâtte verslag van de financiën, de boeken zijn gecontroleerd door Cecilia en Edwin. Het levert verder 

https://hartslagnu.nl/
https://hartslagnu.nl/
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geen vragen op. Er worden vervolgens 10 obligatienummers getrokken voor mensen die een obligatie 

hebben gekocht van het Dorpshuis. De uitgelote nummers zijn: 911, 960, 958, 967, 928, 959, 918, 

933, 930 en 937. Houders van deze obligaties kunnen zich voor uitbetaling melden bij 

penningmeester Wâtte Postma. De nummers zullen ook in Yn ‘e Halsbân gepubliceerd worden. 

7.4 Kulturele Kommissie. 

Teake Visser en Sybren Anema doen verslag. De helft van het bestuur is vernieuwd. Er is een goede 

Merke geweest. Verder worden de nieuwjaarswandeltocht,  het bloemschikken  en het 55+ eten als 

succesvolle en goed bezochte activiteiten genoemd. Op 15 juni 2019 volgt weer een “De boer op”, 

een dag waarop in ieder geval al 4 boerenbedrijven de deuren openen voor publiek. De belangrijkste 

bron van inkomsten is het “lijstlopen” en daarmee kunnen de activiteiten worden bekostigd. Leontine 

geeft als tip om bij afwezigheid een briefje in de brievenbus te doen met daarop een 

bankrekeningnummer waarop een bedrag kan worden gestort. Op dit moment lijkt het erop dat de 

puzzelrit dit jaar niet doorgaat óf er moet zich iemand melden die de tocht wil uitzetten….Melden kan 

bij de heren van de KK. 

7.5 Dorpsmolen Pingjum.  

Doeke Odinga is woordvoerder: Er komt veel geld binnen, op dit moment zo’n € 20.000 p.j. waarvan, 

na aftrek van kosten, € 17.000 te verdelen is over de 5 dorpen.  Hiervan ontvangt Pingjum zo’n 40%, 

oftewel 8.000 euro. Het afgelopen jaar zijn gesponsord: Kunst Achter Dijken, Hardslag, 

Toneelvereniging, documentaire van Casper Slotboom  en het nieuwe hek rond de Victoriuskerk. Er is 

nog geld achter de hand voor verduurzamen van de Victoriuskerk het komend jaar. 

7.6 Stichting Victoriuskerk:  

Ook hier voert Doeke Odinga het woord:  Een aantal banken zijn slecht en zullen worden verwijdert of 

opgeknapt. Er zijn inkomsten vanuit monumentengelden en er komt de al genoemde bijdrage van de 

Dorpsmolen het komend jaar. Wensen voor de toekomst zijn:  vloerverwarming en een warmtepomp, 

mobiele keuken en exploitatie van de permanente tentoonstelling van Stichting Gouden Land. 

7.7 Stichting Gouden Land.   

Bob Driessen vertelt dat er een overeenkomst is met de St. Victoriuskerk over de inrichting van 

genoemde permanente tentoonstelling. Deze plannen hebben om diverse redenen vertraging 

opgelopen, waardoor toegezegde subsidiegelden van het Waddenfonds nog niet zijn vrijgekomen.  

Doel is het land en zijn kernwaarden onder de aandacht te brengen. Bob beschrijft het landschap rond 

Pingjum in dichterlijke bewoordingen en benoemt de bedreigingen én de mogelijkheden. Er  is een 

Stichting opgericht waarin vertegenwoordigers van de verschillende dorpen zijn verenigd. Er zijn twee 

leden uit Pingjum, 2 uit Kimswerd, 1 uit Arum, 1 uit Witmarsum en 1 uit Zurich. Deze laatstgenoemde 

is geen bestuurslid (want in Zurich is geen dorpsbelang meer die zich achter deze persoon kan 

scharen, wat een voorwaarde is) maar is wel volop betrokken. De statuten van deze stichting zijn op 

dit moment in de maak. Yvonne Sieswerda vraagt of er een website komt. Bob geeft aan dat die er 

inderdaad komt en tevens zullen inwoners uitgenodigd worden deel te nemen aan diverse 

werkgroepen.  

8.  Tot slot en Rondvraag.  Voorzitter Cecilia Suárez Arano vertelt dat zich in de pauze een nieuw 

bestuurslid voor Dorpsbelang heeft gemeld namelijk Hanna Garrer. Dat wordt met instemming 

begroot. 

 * Verder vraagt zij een applaus voor de Toneelvereniging van Pingjum die met veel enthousiasme en 

inzet een prachtig toneelstuk op de planken heeft gebracht. 

* De Himmeldei op 21 maart was een groot succes!  

* De school was uitgenodigd om te komen spreken op deze vergadering, zij hebben daaraan geen 

gehoor gegeven. Uit naam van directeur Bertus Rietman wordt medegedeeld dat de school goed loopt 

en dat de prognose voor het aantal kinderen op 27-28 ligt. Er is buitenschoolse opvang aanwezig voor 

alle kinderen van 0-12 jaar. Als mensen vragen hebben voor de directie van de school, dan kunnen 

deze door Dorpsbelang worden doorgespeeld.  

Iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid. 

Rondvraag: geen Sluiting: 23.05  


