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Vereniging voor Dorpsbelang Pingjum – Jaarverslag 2019 

 

1. Samenstelling en omvang bestuur 

Op de jaarvergadering van 2019 (3 april) nam Edwin Klinkenberg afscheid van het 

bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelang wegens het bereiken van de statutaire 

maximale zittingstermijn (10 jaar). De twee overgebleven bestuursleden (Cecilia 

Suarez Arano en Leontine Bijleveld) hadden aangekondigd over te gaan tot liquidatie 

van de Vereniging als zich geen versterking zou aandienen. Ze hadden al zoveel 

kandidaten tevergeefs benaderd. Op die jaarvergadering meldde Hanna Garrer zich 

aan als penningmeester. Zij werd door de vergadering benoemd als bestuurslid.  

Korte tijd na de jaarvergadering meldden zich drie nieuwe kandidaten: Janneke de 

Rijk en als duo-bestuurslid Alie Visser/Teake Visser. Zij hebben als aspirant 

bestuurslid meegedraaid in 2019 (en begin 2020) en hebben besloten zich op de 

Jaarvergadering 2020 officieel kandidaat te stellen. Gesprekken over verdere 

bestuurlijke samenwerking in Pingjum zijn daarna voorlopig op een lager pitje gezet. 

Het bestuur neemt zich wel voor hier in 2020 met andere Pingjummer verenigingen 

en stichtingen verder over te spreken. 

Het bestuur heeft, met de aspirant bestuursleden, in principe maandelijks vergaderd 

en in de tussenliggende periode via email, whatsapp en telefoon contact 

onderhouden. 

 

2. Ledenvergadering 3 april 2019 

55 namen staan op de presentielijst van de vergadering, merendeels leden, maar ook 

Theo Bouma (coördinator lytse doarpen Gemeenten SWF). Vanwege de 

ondercapaciteit bij het bestuur vroeg voorzitter Cecilia Suarez Arano om een 

vrijwilliger uit de aanwezigen voor het verslag. Saskia Hiemstra nam deze taak op 

zich. Het verslag staat sinds mei op de Dorpsbelangpagina van de website. 

Een van de leden vroeg of er gekozen kon worden voor een andere bank, vanwege de 

hoge bankkosten van Dorpsbelang in het financieel jaarverslag 2018. Nieuwe 

penningmeester Hanna Garrer heeft prioriteit gegeven aan het saneren van de 

diverse (Rabo-)bank- en spaarrekeningen van Dorpsbelang en daaronder hangende 

werkgroepen om de totale bankkosten voor het dorp terug te brengen. 

 

3. Omgevingsadviesraad Nij Hiddum-Houw 

Anders dan de voorgaande jaren heeft de OAR weinig vergaderd in het verslagjaar. 

Reden was een relatieve ‘windstilte’ omdat enige belangenorganisaties en 

omwonenden bezwaren hadden ingediend bij de Rand van State. Edwin Klinkenburg 

had als afgevaardigde vanuit Dorpsbelang Pingjum aangeboden een bijeenkomst over 

nadere vormgeving van financiële participatie vanuit de omgeving te organiseren. 

Uitgangspunt hierbij is de Omgevingsovereenkomst (mei 2018), waarin onder meer is 

opgenomen dat de omgeving van Windpark Nij Hiddum-Houw voor maximaal 25% 

financieel kan mee participeren met eenzelfde rendement als de initiatiefnemers. 

Dit heeft geresulteerd in een traject van een werkgroep bestaande uit afgevaardigden 

van Dorpsbelangen uit de nabijgelegen dorpen die de nadere vormgeving van de 

participatie en een gebiedsfonds nader uitwerkt, ondersteund vanuit de Vereniging 

Noordenwind. Leontine Bijleveld is voorzitter van de werkgroep en het 

Dorpsbelangbestuur heeft oud Dorpsbelang voorzitter Doeke Odinga afgevaardigd 

naar de werkgroep. Op basis van een door de OAR geaccordeerd Plan van Aanpak 

heeft de werkgroep uitgangspunten voor de financiële participatie en een in te stellen 

gebiedsfonds vastgesteld in afwegingsnotities. Die notities zijn aangeboden aan de 

OAR (februari 2020) en na bespreking geaccordeerd. Verslagen van de werkgroep 

worden geanonimiseerd geplaatst op de website van de initiatiefnemers. 

Omdat Edwin Klinkenberg, wegens vertrek uit het Dorpsbelangbestuur Pingjum niet 

langer wilde vertegenwoordigen, heeft zijn vervangster Leontine Bijleveld zijn plaats 

in de OAR ingenomen, terwijl Hanna Garrer vervangster is geworden. 

 

 

https://www.dorppingjum.nl/wp-content/uploads/2019/04/Verg.-Dorpsbelang-3-4-19_def-002.pdf
https://www.nijhiddumhouw.nl/wp-content/uploads/2019/07/Plan-van-Aanpak-Financiele-Participatie-en-GebiedsFonds-Windpark-NijHiddum-Houw-v1.01.pdf
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4. Yn ‘e Halsbân 

In elk nummer van de dorpskrant heeft het bestuur een of meer bijdragen geleverd. 

Nadat een niet ondertekend bericht in de dorpskrant voor overlast van vele 

telefoontjes bij de gemeente had gezorgd heeft Dorpsbelang aangedrongen op 

rectificatie met vermelding van het juiste adres voor overlastmeldingen. De redactie 

heeft dit snel en efficiënt opgepakt. 

 

5. Bestuurlijk overleg gemeente 

Het vorige bestuurlijk overleg met de contactwethouder vond plaats in december 

2018. In 2019 heeft geen overleg plaatsgevonden. Wel is de nieuwe burgemeester, 

Jannewietske de Vries, op 14 maart 2019 in Pingjum ontvangen en rondgeleid, ook 

op de school. Tijdens een lunch met de burgemeester in het Dorpshuis vertelden door 

Dorpsbelang uitgenodigde vertegenwoordigers over hun verenigingen en initiatieven, 

net als Dorpsbelang zelf.  

 

6. Overleg met Elkien 

In 2018 is het bestuur van Dorpsbelang begonnen met woningbouwvereniging Elkien 

te spreken naar aanleiding van een aantal incidenten in het dorp met huurders. Dit 

overleg is voortgezet in 2019. Afgesproken is dat Elkien een bijdrage levert aan het 

vervaardigen van promotiemateriaal voor het dorp, om Pingjum als een 

aantrekkelijke vestigingsplaats neer te zetten voor potentiële huurders, bijvoorbeeld 

gezinnen met schoolgaande kinderen die in de steden op een wachtlijst staan. Ook de 

aan Elkien geliëerde stichting Fertier is bereid gevonden subsidie te verlenen. Aan het 

eind van 2019 waren een kort promotiefilmpje en de foldertekst van de hand van 

dorpsgenoot René van der Zijp nagenoeg gereed voor plaatsing op websites/sociale 

media. De folder zal in 2020 ook in geprinte vorm beschikbaar worden gesteld. 

Het op de vorige jaarvergadering aanvaarde voorstel om met Elkien en het 

gebiedsteam om de tafel te gaan is niet uitgevoerd omdat de overlastgevende 

huurders in de loop van het jaar zijn vertrokken. 

 

7. Jeughonk 

Op de Jaarvergadering van Dorpsbelang (3 april 2019) was de vraag gesteld wie de 

eigenaar was van het honk. Omdat er geen bestuurlijk overleg met de 

contactwethouder is geweest, wacht het onderwerp nog op nadere bespreking met de 

gemeente. De gemeentelijke WOZ-aanslag (als gebruiker) is gericht aan 

Dorpsbelang, maar de periodieke afschrijving van de gemeentelijk belasting 

(voornamelijk rioolrecht) vindt al jaren plaats van de bankrekening van het 

Jeugdhonk. 

Samen met de op de Jaarvergadering 2019 ingestelde kascommissie voor het 

Jeugdhonk (Johan Schroor en Rinse Tigchelaar) heeft een afvaardiging van het 

bestuur van Dorpsbelang driemaal met het Jeugdbestuur gesproken. Onderwerpen 

waren naast de (voor 2018 goedgekeurde) verantwoording van bankboekhouding, de 

rudimentaire kasboekhouding en de noodzakelijke stappen ter verbetering daarvan 

onder andere: 

- overleg van het jeugdbestuur met de jongerenwerkers van de gemeente 

(uiteindelijk tegen het eind van het jaar); 

- plannen om activiteiten te organiseren die inkomsten voor het jeugdhonk genereren 

(moet in 2020 concreet worden); 

- hoe om te gaan met vertrokken oud-bestuurslid dat toch (met de niet-ingeleverde 

sleutel) gebruik blijft maken van het jeugdhonk en zijn sporen nalaat; 

- reparatie van de na een mislukte inbraakpoging vernielde kozijnen met hang- en 

sluitwerk; 

- de redenen voor het verbod van het Dorpsbelangbestuur op de verkoop van alcohol 

in het Jeugdhonk. 

Er is zeker vooruitgang geboekt. Zo heeft het Jeugdbestuur in 2019 zelf gecollecteerd 

voor het Oranjefonds en komen inkomsten uit entree en verkoop fris/snoep via 

pinbetalingen op de bankrekening van het Jeugdhonk. Het Jeugdbestuur heeft 

https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/melding-doen/
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onderling een taakverdeling afgesproken en stelt pogingen in het werk om de 

communicatie met het bestuur van Dorpsbelang te verbeteren. 

De reparatie van de kozijnen door Nieuwenhuis en Bouma (ongeveer 2000 Euro) ging 

de financiële draagkracht van het Jeugdhonk te boven. Daarom heeft het bestuur van 

Dorpsbelang de helft daarvoor voor zijn rekening genomen op voorwaarde dat het 

Jeugdbestuur fondswerving gaat aanpakken. Als compensatie voor het gemis aan 

inkomsten door het alcoholverbod betaalt Dorpsbelang vanaf 2019 de 

opstalverzekering (brand/storm). Ook is de vordering die Dorpsbelang nog had op het 

Jeugdhonk (zie financieel verslag 2018) vanwege in het verleden betaalde 

verzekeringspremies kwijtgescholden. 

De kascontrole van het Jeugdhonk over 2019 kan plaatsvinden tegelijk met de 

kascontrole van Dorpsbelang zelf. 

 

8. Ondernemersfonds SWF 

In de eerste maanden van 2019 heeft het bestuur zich ingespannen om de voor de 

kern Pingjum beschikbare (rest) gelden uit het door de gemeente ingestelde 

Ondernemersfonds SWF daadwerkelijk voor het dorp beschikbaar gesteld te krijgen. 

Daartoe moest de meerderheid van de in Pingjum gevestigde bij de Kamer van 

Koophandel ingeschreven ondernemers hun fiat geven. De verzamelde 

handtekeningen zijn ruim voor het verstrijken van de deadline bij het 

ondernemersfonds ingeleverd. Op 30 april 2019 ontving Dorpsbelang het bericht 

erkend te zijn door het bestuur van het Ondernemersfonds als indiener van projecten 

uit het dorp.  

Via de dorpskrant en de prikborden is opgeroepen projecten in te dienen. 7 projecten 

zijn ingediend: een concertenserie van de Vrienden van het orgel; Metamorfose van 

het Dorpshuis; Activiteiten ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding; Herrijzing van de 

grasboot; Vulling van de bloembakken; Promotiemateriaal Pingjum; de Kerstboom op 

de Grote Buren. Voor een aantal projecten in 2020 was alvast een reservering 

opgenomen uit de gelden 2019 – deze kunnen eventueel nog gewijzigd. Het betreft: 

vulling van de bloembakken; de kerstboom; print/drukkosten promotiemateriaal; een 

toneelproject t.g.v. kaatsvereniging 125 jaar. Alle projecten en reserveringen zijn op 

een extra ledenvergadering op 19 november goedgekeurd. De projecten zijn, met het 

verslag van de ledenvergadering tijdig ingezonden naar het Ondernemersfonds. Eind 

2019 volgde goedkeuring. De meeste projecten zullen in 2020 hun beslag krijgen. Er 

is voorzien voor een nieuwe ronde op de jaarvergadering van Dorpsbelang. 

 

9. Feestelijke bijeenkomst met vrijwilligers voor Dorpsbelang 

In november 2019 organiseerde het bestuur een feestelijke bijeenkomst in het 

dorpshuis, waarvoor alle Pingjummers die zich met enige regelmaat als vrijwilliger 

inzetten voor Dorpsbelang waren uitgenodigd. 

 

10. Tot slot 

* Himmeldei: opnieuw heeft de school op verzoek van Dorpsbelang de jaarlijkse 

Himmeldei georganiseerd. Dorpsbelang zorgde voor publiciteit om volwassenen te 

werven. Een stuk of vijftien hielpen de schooljeugd op 21 maart 2019 om Pingjum te 

ontdoen van zwerfvuil. 

* Bloembakken: de bekostiging van de plantjes in 2019 heeft Dorpsbelang bij het 

Ondernemersfonds SWF ingediend. De peters en meters van de bloembakken hadden 

het zwaar in de droge hete zomer. 

* Dorppingjum.nl: ook dit jaar heeft het bestuur overlegd met de redactie van de 

dorpswebsite. Voor bekostiging van de hosting e.d. is een bijdrage gevraagd aan 

dorpsmolen Pingjum en aan Coöperatie Pingjum. 

* Glasvezel in Pingjum: het bestuur heeft geholpen een voorlichtingsbijeenkomst 

over glasvezel in het dorpshuis te houden. 

* 75 jaar Bevrijding: onder auspiciën van Dorpsbelang is een enthousiaste 

werkgroep aan de slag gegaan met het organiseren van activiteiten in Pingjum ter 

gelegenheid van 75 jaar bevrijding.  

https://www.dorppingjum.nl/wp-content/uploads/2020/01/Verslag-extra-ledenvergadering-Vereniging-voor-Dorpsbelang-Pingjum_-Toelichting-Projecten.pdf
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* Gouden Land: Dorpsbelang heeft de initiatiefnemers tot een gezamenlijk project 

van de vijf Marneslenkdorpen laten weten niet zelf in het project te kunnen 

participeren. Wel heeft Dorpsbelang Bob Driessen en Gerda Holtzhaus voorgedragen 

als bestuurslid op voorwaarde dat zij met enige regelmaat verslag uit brengen via Yn 

‘e Halsbân en activiteiten aankondigen op de prikborden en de dorpswebsite. 

* Met een medewerker van Doarpswurk is overleg geweest over de precaire 

bestuurlijke situatie (zie onder 1). 

* er is overleg geweest met de gemeente over het houden van een avond over 

energietransitie. Dit heeft nog niet in een concrete activiteit geresulteerd. 

* de gemeente is bezig met de toekomst van de gymzalen in onzer omgeving 

(Mulier-onderzoek). Dorpsbelang heeft bijeenkomst met alle gebruikers en het 

Dorpshuis als eigenaar van de gymzaal en de gemeente georganiseerd. 

* wandelfolder en brochure Pingjummer Gulden Halsband: naar aanleiding van 

verzoek van camping Mounewetter heeft Dorpsbelang via leden van de voormalige 

werkgroep gezorgd voor herdruk van folder en boekje op kosten van de Gemeente 

(gemeentelijk monument!) en deze verspreid onder de diverse accommodaties in en 

rond Pingjum. 

 


