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UITSTEL JAARVERGADERING   

                   
 

 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

 

De ledenvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelang Pingjum, oorspronkelijk gepland op 1 april 2020 

in het Dorpshuis Pingjum,  wordt uitgesteld. Afgelopen weekend heeft het bestuur van het Dorpshuis 

besloten het Dorpshuis met onmiddellijke ingang te sluiten tot en met Pasen (13 april) voor alle activiteit. 

Het Dorpshuis geeft gehoor aan een oproep van de Gemeente en de landelijke overheid om gebruik van 

publieke locaties te beperken. Dit vanwege risico’s van verspreiding van COVID-19, het Coronavirus, vooral 

voor kwetsbare groepen. Het bestuur van Dorpsbelang is blij met deze duidelijkheid: zo hoefden niet alle 

gebruikers van het Dorpshuis zelf intern discussie te voeren. Zondagmiddag bleken nieuwe landelijke 

maatregelen in lijn met de eerder besluitvorming in Pingjum! 

 

Het bestuur vindt de situatie op dit moment te onzeker om alvast een nieuwe datum voor de 

ledenvergadering te prikken. Het wordt niet voor eind mei. Zodra wel een datum vastgesteld kan worden 

(in overleg met het dorpshuis) zal dat op de agenda van Dorppingjum.nl én op de website van het 

dorpshuis bekend worden gemaakt. 

 

Het uitstel van de ledenvergadering betekent dat de besluitvorming over bij het Ondernemersfonds SWF 

in te dienen projecten ook later plaats vindt (daar besluit de ledenvergadering over). 

Daarom is de inleverdatum voor nieuwe projecten ook uitgesteld. 15 mei is voorlopig de nieuwe datum. 

Dat geeft enige ruimte om projecten een beetje bij te stellen als het nodig is vanwege de criteria van het 

fonds en de projecten gereed te maken voor presentatie op de ledenvergadering. Insturen naar 

dorpsbelang@dorppingjum.nl. 

 

De agenda van de ledenvergadering staat op de achterzijde. 

Op de dorpsbelangpagina van de https://www.dorppingjum.nl/dorpsbelang/kunt u al stukken ter 

voorbereiding lezen. Zo mogelijk bezorgen we u tijdig nog een strookje  met een nieuwe datum. 

 
 
Bestuur DORPSBELANG Pingjum: 
Voorzitter: Cecilia Suárez Arano, Lammert Scheltesstraat 5, 8749 GT Pingjum 
Secretaris : Leontine Bijleveld, Riegeweg 2, 8749 TD Pingjum  
Penningmeester: Hanna Garrer, Lammert Scheltesstraat 32, 8749 GV Pingjum  
Algemeen lid (aspirant): Janneke de Rijk, Alde Haven 11, 8749 GG Pingjum 
Algemeen lid (aspirant duo bestuur): Alie Visser, Riegeweg 6, 8749 TD Pingjum  
Algemeen lid (aspirant duo bestuur): Teake Visser, Riegeweg 6, 8749 TD Pingjum 
 

https://www.dorppingjum.nl/dorpsbelang/


AGENDA JAARVERGADERING Dorpsbelang Pingjum 2020 

 

 1. Opening en mededelingen 

2. School “It Leech” Pingjum: Ingrid Wurtz (Locatiecoördinator/leerkracht) en Etsje de Vries 

(leerkracht)    

 3. Notulen jaarvergadering 2019  (zie http://dorppingjum.nl/dorpsbelang) 
  

4.-  Financiele verslagen 2019  
4.1 Financieel Verslag Dorpsbelang (Winst-verliesrekening, Balans) 
4.2 Financieel Verslag Jeugdhonk (Winst-verliesrekening) 
4.3 Kascommissie  
Financiële stukken staan op https://www.dorppingjum.nl/dorpsbelang/ 

  
5. Jaarverslag 2019 Dorpsbelang Pingjum  (zie: http://www.dorppingjum.nl/dorpsbelang/) 

  
6. Benoemingen Bestuursleden Dorpsbelang. Kandidaten: 

Janneke de Rijk (nu al meedraaiend als aspirant bestuurslid) 
Als duo bestuursleden: Alie Visser en Teake Visser (nu al meedraaiend als aspirant 
bestuurslid) 

 
 7. Mondelinge verslagen: 

7.1. Dorpshuis Pingjum (Nynke Arentz) 
7.2. Dorpsmolen Pingjum (Wieger Arensman/ Doeke Odinga) 
7.3. Jeugdhonk (Stefan Helmantel / Anouk van ‘t Hoff) 
7.4 Kulturele Kommissie (Teake Visser) 
7.5. Stichting Victorius Kerk (Herke Giliam) 
7.6. Coöperatie Pingjum (Johan Schroor) 
7.7. Ringrijden Pingjum (Amy Jansen) 

 8. Ondernemersfonds :   
8.1. Voortgang goedgekeurde projecten (zie ook verslag extra ledenvergadering   
november 2019: zie http://dorppingjum.nl/dorpsbelang)) 
8.2. Presentatie projectvoorstellen 2020 

  
9. Diversen  

9.1. Nieuwe Dorpsvisie Pingjum? (Dorpsvisie 2010-2020 zie 
http://dorppingjum.nl/dorpsbelang/) 
9.2 Verbetering sportfaciliteiten (w.o. tennisbaan) en afschaffen jeu de boules baan? 
(Yvonne Sieswerda) 

 
10. Rondvraag 

 11. Pauze  

 12. Project “Gouden Land”, een samenwerkingsproject van de vijf Marneslenkdorpen 
Presentatoren: Jellie van den Berg ( Zurich), Jan Galema (Kimswerd) en Bob Driessen (Pingjum) 

 


