Verslag extra ledenvergadering Vereniging voor Dorpsbelang Pingjum
Datum: 19 november 2019
Plaats: Dorpshuis de Nije Bân, Lammert Scheltesstraat Pingjum
Aanwezig: 30 leden (zie presentielijst bijgevoegd)

1. Opening
Voorzitter Cecilia Suarez Arano opent de vergadering om 20 uur en heet iedereen van
harte welkom. Ze is verheugd over de grote opkomst, waarschijnlijk mede dankzij de
huis aan huis bezorging van de uitnodiging voor deze extra vergadering. Ze geeft het
woord aan Dorpsbelang-secretaris Leontine Bijleveld voor het belangrijkste
agendapunt: voorstellen in te dienen bij Ondernemersfonds SWF.
2. Bespreking Projecten Ondernemersfonds SWF
Voordat de projecten zelf de revue zullen passeren in een Powerpoint presentatie vat Bijleveld
de achtergrond samen (zie ook Bijlage). Het Ondernemersfonds is per 2016 ingesteld. Van
2016-2018 had de meerderheid van de ondernemers in de kern Pingjum gekozen voor de
mogelijkheid van retributie. Lang niet alle gerechtigden maakten gebruik van de mogelijkheid
de ondernemersfonds-opslag WOZ terug te vragen. Daardoor staat er een bedrag van ruim €
16.000 aan restgelden voor Pingjum op de lat (periode 2016-2018). In 2019 is Dorpsbelang
door de ondernemers in de kern gemandateerd om namens het dorp projecten in te dienen bij
het Ondernemersfonds ter besteding van de restgelden en van de reguliere middelen vanaf
2019. Voor de restgelden moeten vóór 1 december 2019 projecten worden ingediend bij het
Fonds, anders vloeien de middelen terug naar het Fonds.
Project 2019-1 Vrienden van het orgel
Regulier onderhoud aan orgel en piano en een bijdrage voor het organiseren van een concert
serie 2019/2020 voor de Pingjummers tegen een lage prijs (kerstviering gratis). Woordvoerder
van de werkgroep onder auspiciën van Dorpsbelang is wegens ziekte verhinderd om nadere
toelichting te geven helaas. Gevraagd wordt hoe het zit met het concert van 17 nov., waar
niemand wat van wist. Dit is uitgesteld naar mei/juni. Aanwezigen stemmen in met het plan.
Project 2019-2 Metamorfose Dorpshuis de Nije Bân
Aanwezigen kennen de plannen en juichen toe dat met een bijdrage uit het Ondernemersfonds
de zalen van het dorpshuis gezelliger gemaakt kunnen worden.
Aanwezigen stemmen in met het plan.
Project 2019-3 Activiteiten 75 jaar bevrijding Pingjum
Een vertegenwoordiger uit de werkgroep (onder auspiciën van Dorpsbelang) licht de plannen
toe. Aanwezigen zijn zeer enthousiast en ter vergadering komen enerzijds nog wat ideeën voor
aanvullende activiteiten. Anderzijds vraagt men zich af of het begrote bedrag van € 2.000
voldoende zal zijn. Toegelicht wordt dat de begroting in grote haast gemaakt moest en dat
men er dus een slag naar heeft geslagen. Volgens de woordvoerder moet € 2.000 voldoende
zijn. Maar er is ook gezocht naar een reservepotje als onverhoopt de begroting overschreden
zou worden.
Aanwezigen stemmen in met het plan.
Project 2019-4 Herrijzing kunst- en speelboot
Bijleveld legt uit dat dit project door het bestuur van Dorpsbelang zelf bedacht is al in het
najaar van 2018, toen de oude grasboot uit veiligheidsoverwegingen is afgebroken. Al in het
eerste gesprek met de fondsmanager van het Ondernemersfonds is het aan de orde geweest
als mogelijkheid voor een project dat zou voldoen aan de criteria. Met gelach wordt bevestigd
dat velen denken dat de grasboot als monumentaal beeld al veel langer vast onderdeel is van
de publieke ruime in het dorp dan sinds 2015, toen kunstenaar Michel Dil en de vereniging
Kunst Achter Dijken het aan het dorp schonken.
Dil legt uit dat de oorspronkelijke constructie van hout en kunstgras nooit bedoeld was als
duurzaam monument, maar dat hij nu op verzoek van het bestuur van Dorpsbelang onderzoek
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heeft gedaan naar zeer duurzame materialen, zodat de kunst-speelboot minimaal 40 jaar zal
kunnen staan. Die materialen zijn wel zeer bewerkelijk en tijdrovend voor hem als kunstenaar.
Er wordt voorzien in fundering en plaatsing met hoogwerker. Er zal nog overleg met
kaatsvereniging en gemeente plaatsvinden over de exacte plaats, waarbij ook rekening wordt
gehouden met grasmaaien en de Penjummer Merke. Gevraagd wordt naar de led-verlichting:
bedoeling is een aantal Led schijnwerpers. De suggestie wordt gedaan om dan meteen
verlichting van het schelpenpad op het kaatsveld mee te nemen. Dorpsbelang zegt toe ernaar
te kijken; het bestuur is al in gesprek met de gemeente over plaatsing van een bankje en een
afvalbak bij de nieuwe boot.
De begroting van het Project is bijna € 25.000. Het bestuur is al doende met aanvragen bij
andere fondsen om het gehele bedrag bij elkaar te krijgen.
Aanwezigen stemmen in met het plan en wensen het bestuur veel succes met aanvullende
fondswerving (er worden nog wat tips genoteerd).
Project 2019-5 Vulling van de bloembakken in het dorp
Aanwezigen stemmen volmondig in met het project. De bakken stonden er in 2019 vrolijk en
fleurig bij.
Project 2019-8 Promotiemateriaal Dorp Pingjum
Bijleveld legt uit dat er een gat in de begroting is ontstaan doordat de kleinste
woningbouwvereniging geen financiële bijdrage kan verlenen, (maar wel wil verspreiden).
Het project is ontstaan na de moeilijkheden in het dorp met bepaalde huurders, die inmiddels
niet meer in het dorp wonen.
Aanwezigen stemmen in met het project, waarbij sommigen hoopvoller zijn over het effect van
het promotiemateriaal dan anderen. Iedereen is het erover eens dat het wenselijk is te
proberen gezinnen met jonge kinderen naar Pingjum te krijgen.
Project 2019-7 Kerstboom op de Grote Buren
Aanwezigen stemmen kort en goed in met het project. De kerstboom moet er komen.
Reserveringen
Bijleveld legt uit dat zij eerder die week nog contact heeft gehad met de Fondsmanager naar
aanleiding van een oproep tot het indienen van projecten van zijn kant. Die adviseerde om
naast de in te dienen projecten voor de restgelden ook nog reserveringen op te nemen voor
projecten voor de 2019 gelden. Daarom heeft Bijleveld nog een aantal projecten, opgenomen
die al wel genoemd waren, maar waar de indieners nog geen kans zagen het projectvoorstel uit
te werken met een uitgesplitste begroting. Dat zal begin 2020 ter hand worden genomen.
Project 2019-8 / 2020–1 Reservering voor vulling bloembakken in het dorp
Aanwezigen stemmen in met dit project.
Project 2019-9 / 2020-2 Reservering kerstboom 2020
De veronderstelling van Bijleveld dat volgend jaar de versiering wel weer deels
aangevuld/vervangen moet worden wordt bevestigd door leden van de kersboomcommissie in
de zaal. Het bedrag van € 250 wordt reëel genoemd. Aanwezigen stemmen in.
Project 2019-10 / 2020-3 Reservering voor print/druk promotiemateriaal Pingjum
Het lijkt aanwezigen een goede zaak als het promotiemateriaal niet alleen online, maar ook op
papier beschikbaar is om verspreid te worden.
aanwezigen stemmen in met de reservering.
Project 2019-11 / 2020-4 Toneel voor het dorp t.g.v. KV Jan Reitsma
Een van de aanwezigen geeft een toelichting op de beoogde samenwerking tussen de
toneelvereniging en de kaatsvereniging i.v.m. het jubileum. Het zijn niet zozeer de erven
Rients Gratema, maar de rechthebbenden van muziek/liedjes die geen toestemming geven.
Beide verenigingen zijn nog bezig het project in een ander jasje te steken, zodat het dorp wel
het jubileum kan vieren. Een reservering uit de middelen 2019 van het Ondernemersfonds is
welkom. Aanwezigen stemmen in met de reservering.
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3. Rondvraag
Voorzitter Suarez Arano vraagt of iemand nog iets voor de rondvraag wil opmerken of vragen.
* Gevraagd wordt waarom er geen project is besproken voor herstel van de tennisbaan.
Antwoord: er is geen project hierover bij het bestuur van Dorpsbelang binnengekomen. Een
(kleine) werkgroep moet een plan maken en motiveren waarom het de Pingjummer mienskip
te goede komt, kosten uitzoeken. Vragensteller vindt dat Dorpsbelang dat had moeten
oppakken als eigenaar van de tennisbaan namens het dorp – kwestie van principe. Dat vindt
het bestuur niet.
Uit de zaal wordt opgemerkt dat vernieuwing van tennisbaan en andere sportfaciliteiten op het
kaatsveld onderdeel uitmaken van een veel groter plan waaraan gewerkt wordt in het kader
van het jubileum van de kaatsvereniging.
* Gevraagd wordt naar het hoe en waarom van groenonderhoud in het dorp door de gemeente,
waar vragensteller niet gelukkig mee is. De voorzitter wijst op de informatie daarover op de
prikborden en op de dorpswebsite – dorpsbewoners kunnen ook via een enquête hun mening
kenbaar maken.
4. Sluiting
De voorzitter besluit met een woord van dank aan de aanwezigen de vergadering om 21.30 en
nodigt iedereen uit om voor een drankje naar de andere zaal te gaan.
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Toelichting Projecten Ondernemersfonds SWF 2019 Pingjum
2019-1: Vrienden van het orgel
In de voormalige gereformeerde kerk organiseren de Vrienden van het orgel regelmatig een
(orgel)concert op de zondagmiddag. Doelgroep bestaat uit de inwoners van Pingjum inclusief het
buitengebied. Met steun van het Ondernemersfonds kan de kerstviering met orgel, koor en zang
gratis worden aangeboden aan het dorp en de vijf overige concerten in het concertseizoen tegen
een sterk gereduceerd tarief (€ 4). De totale begroting seizoen 2019/2020 bedraagt € 2.620. Aan
het Ondernemersfonds SWF wordt een bijdrage van € 1.620 gevraagd. De werkgroep Vrienden van
het orgel is een werkgroep onder auspiciën van Dorpsbelang Pingjum.
Bedrag: € 1.620.
2019-2: Metamorfose Dorpshuis de Nije Bân
Het dorpshuis is er voor alle Pingjummers. Veel Pingjummer verenigingen organiseren er hun
activiteiten. Uit een enquête onder de gebruikers bleek dat de zalen 2 en 3 niet zo gezellig
gevonden worden en dat verenigingen graag over uitstalkasten in het dorpshuis willen beschikken.
Daarom is plan voor een Metamorfose uitgewerkt, waaronder verven van de wanden en het
houtwerk, andere verlichting, andere gordijnen en kasten. Vrijwilligers klaren de klus. Totale
begroting is € 4.500. Door de Stichting Dorpshuis Pingjum is reeds € 2.000 verworven uit een
rommelmarkt en bijdrage van de voormalige christelijke school. Aan het Ondernemersfonds SWF
wordt een bijdrage van € 2.500 gevraagd.
Bedrag: € 2.500
2019-3: Activiteiten 75 jaar bevrijding Pingjum
Herdenking van oorlogsslachtoffers op 4 mei vindt in Pingjum niet jaarlijks plaats. Dat geldt ook
voor activiteiten ter gelegenheid van bevrijdingsdag. Voor de viering van 75 jaar bevrijding heeft
een werkgroep onder auspiciën van Dorpsbelang Pingjum een activiteitenplan opgesteld. Dat
bestaat uit een fototentoonstelling in het Dorpshuis over de gevolgen van het oorlogsgeweld in het
dorp vlak vóór de bevrijding, een gedichtenwedstrijd, een kranslegging (met voordracht gedichten,
spreker en muzikale omlijsting) op 4 mei 2020 en een bevrijdingsontbijt voor alle dorpsgenoten op
5 mei 2020. Totale begroting € 2.000. Er is enige subsidie verworven. Aan het Ondernemersfonds
SWF wordt een bijdrage van € 500 gevraagd.
Bedrag: € 500
2019-4: Herrijzing van de kunst- en speelboot
Sinds 2015 kende Pingjum een kunstwerk als iconische entree van het dorp komend vanuit
Witmarsum: de grasboot, gemaakt door plaatselijk kunstenaar Michel Dil als bijdrage aan het
Pingjummer Kunstweekend Kunst Achter Dijken (mei 2015). Het behoort inmiddels tot het
beeldmerk van Pingjum - zie bijvoorbeeld: https://www.dorppingjum.nl/ - en velen denken dat het
er al veel langer staat. Geliefd bij kinderen (en ouders) meegenomen naar activiteiten op het
kaatsveld, die erop klimmen, zitten en glijden. Daar bleek de toenmalige grasboot niet tegen
bestand, zodat uit veiligheidsoverwegingen in 2018 afbraak volgde. Na een peiling in het dorp heeft
Dorpsbelang besloten een project te maken van de herrijzing van de kunst- en speelboot, maar
dan zeer duurzaam en veilig, zodat er volop geklauterd en gezeten kan worden. In plaats van drie
jaar, zeker veertig jaar houdbaar! Nieuw is automatische ledverlichting, waardoor de kunst- en
speelboot ook ’s-avonds als baken zal fungeren om de weg naar Penjum terug te vinden. Voor
plaatsing op de aan te leggen fundering zal o.m. een hoogwerker nodig zijn. Totale begroting: €
25.000. Onder auspiciën van dorpsbelang wordt een fondswervingsplan uitgewerkt. Aan het
Ondernemersfonds SWF wordt een bijdrage van € 10.750 gevraagd.
Bedrag: € 10.750.
2019-5: Vulling van de bloembakken in het dorp
In de dorpskern van Pingjum staan een aantal betonnen bloembakken. Vrijwilligers zorgen voor
onderhoud en bewatering van de planten. Tot vorig jaar kreeg Dorpsbelang van de Gemeente SWF
een bijdrage voor de jaarlijkse aanschaf van nieuwe plantjes, dit is echter in een bezuinigingsronde
gesneuveld. Een bijdrage van € 250 uit het Ondernemersfonds voor 2019 is voldoende.
Bedrag: € 250
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2019-6: Promotiemateriaal Dorp Pingjum m.h.o. op nieuwe gezinnen met kinderen

Dorpsbelang Pingjum ziet graag in de huurwoningen in ons dorp gezinnen, zo mogelijk met kinderen,
die positief kiezen voor het dorp met een grote verscheidenheid aan verenigingen en initiatieven én
een basisschool. Met allerlei voorzieningen, zoals een supermarkt, bakker, huisarts, fysio en
dierenarts op 2 km afstand met OV-verbinding. Gebleken is dat potentiële huurders deze positieve
aspecten van ons dorp niet zo maar op hun netvlies krijgen en dat de woningbouwverenigingen geen
informatie hiertoe beschikbaar hebben voor potentiële huurders. Gevolg is dat gezinnen met kinderen
liever op de wachtlijst voor huurwoningen staan in steden als Sneek en Bolsward, dan te kiezen voor
Pingjum, waar de basisvoorzieningen in feite dichterbij zijn dan vaak in de stad.
Daarom een project om online en offline promotiemateriaal te maken, waarmee potentiële huurders de
positieve aspecten van het wonen in Pingjum in beeld krijgen. Hierdoor wordt de leefbaarheid van
Pingjum verbeterd. Beide in Pingjum actieve woningbouwverenigingen hebben toegezegd bij te
dragen aan de verspreiding van het promotiemateriaal. Het materiaal is uiteraard ook dienstig voor
andere potentiële inwoners (koopwoningen).
Totale begroting voor online bedraagt € 1.750 incl. BTW. Daarvan is inmiddels € 1.250 gedekt.
Gehoopt wordt dat uit het Ondernemersfonds SWF de ontbrekende € 500 bekostigd kan worden.
Bedrag: € 500
2019-7: Kerstboom op Grote Buren bij Victoriuskerk
Op de Grote Buren ter hoogte van de Victoriuskerk wordt elk jaar een grote kerstboom geplaatst,
die, versierd door de kerstboomcommissie, middelpunt is van een aantal kerstactiviteiten in het
dorp. Tot voor kort werd de boom gesponsord door de firma Kieftenburg (boomrooierij). Nu
Kieftenburg in 2018 verhuisd is naar Harlingen zoekt Dorpsbelang een nieuwe sponsor voor de
kerstboom.
Bedrag: € 150
Reserveringen voor projecten die volgend jaar (2020) uitgewerkt worden
2019-8 /2020 – 1 Reservering voor de bloembakken in het dorp
In de dorpskern van Pingjum staan een aantal betonnen bloembakken. Vrijwilligers zorgen voor
onderhoud en bewatering van de planten. Tot voor kort kreeg Dorpsbelang van de Gemeente SWF
een bijdrage voor de jaarlijkse aanschaf van nieuwe plantjes, dit is echter in een bezuinigingsronde
gesneuveld. Met een bijdrage van € 250 uit het Ondernemersfonds staan de bakken er van
voorjaar tot najaar 2020 weer fleurig bij.
Bedrag: € 250
2019-9 /2020 – 2 Reservering Kerstboom 2020
Op de Grote Buren ter hoogte van de Victoriuskerk wordt elk jaar een grote kerstboom geplaatst,
die, versierd door de kerstboomcommissie, middelpunt is van een aantal kerstactiviteiten in het
dorp. Er wordt alvast gereserveerd. Waarschijnlijk is de versiering dan ook deels aan vervanging
toe.
Bedrag: € 250
2019-10 /2020 – 3 Reservering voor print/druk Promotiemateriaal Dorp Pingjum
Naar verwachting komen begin 2020 ontwerp en tekst voor het promotiemateriaal van Dorps
Pingjum gereed voor print/druk. Deze kosten zijn niet opgenomen in 2019-6. Offertes moeten nog
gevraagd en oplages bepaald. Daarom een reservering van € 650
Bedrag: € 650
2019-11 /2020 – 4 Toneel voor het dorp t.g.v. KV Jan Reitsma 125 jaar
De toneelvereniging in Pingjum en de kaatsvereniging in het dorp zijn samen in gesprek om onder
meer met een mooi toneelstuk een viering in het dorp te organiseren ter gelegenheid van het 125
jarig bestaan van Kaatsvereniging Jan Reitsma. De weigering van de erven Rients Gratema
(geboren in Pingjum) om het toneelstuk over Jan Reitsma ter beschikking te stellen zorgde voor
vertraging van het vormgeven van het project.
Reservering: € 2.500
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