Verslag Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelang Pingjum 9 september 2020
(Concept)
Plaats: Dorpshuis de Nije Bân
Aanwezig: 23 Dorpelingen op de presentielijst, waaronder het voltallige bestuur en namens
basisschool ‘It Leech’ juf Etsje de Vries.
Afmeldingen: Ireen Dubel, Gerda Holzhaus, Bob Driessen, Elske Klik, Johan Schroor, Jouke
Risselada, Alex Helmantel en Bianca Alma, mevrouw Kraus, dorpencoördinator Jildou BarentsKamsma (Gemeente Súdwest-Fryslân). De afmeldingen waren deels ingegeven door
terughoudendheid vanwege de COVID 19 situatie.
1. Opening en mededelingen
Voorzitter Cecilia Suárez Arano verwelkomt de aanwezigen in de gymzaal waar de stoelen op
1,5 meter naast en schuin achter elkaar zijn opgesteld. Ze memoreert dat de ledenvergadering
dit jaar onder andere omstandigheden plaatsvindt en op een veel later tijdstip. Aanvankelijk
was de ledenvergadering gepland op 1 april 2020. Die kon geen doorgang vinden vanwege de
sluiting van het Dorpshuis door de afgekondigde Corona-beperkingen. Ze vraagt of iedereen
gezond is – aanwezigen knikken bevestigend.
De voorzitter vervolgt met de vraag of iedereen de presentatielijst heeft getekend en
contactgegevens heeft achtergelaten en wijst er op dat deze gebruikt kunnen worden voor
contactonderzoek. Een en andere is extra belangrijk: vlak voor de vergadering heeft het
bestuur de melding gekregen dat er vandaag iemand in het dorp een positieve testuitslag
(COVID-19) heeft gekregen. Daarom roept ze alle aanwezigen op extra voorzichtig te zijn, de
1,5 meter afstand goed in acht te nemen en bij gezondheidsklachten de GGD te benaderen
voor een testafspraak. Daarna geeft ze het woord aan juf Etsje de Vries.
2. Basisschool It Leech
Etsje de Vries vertelt dat ze nu voor het 5de schooljaar in Pingjum lesgeeft en elke dag fluitend
naar haar werk gaat. Zij ziet ook de kinderen met plezier naar school komen. Op de school is
veel aandacht voor passend onderwijs voor alle leerlingen. Dat kan ook goed vanwege de
kleine groepsgrootte. Ze heeft veel waardering voor de betrokkenheid van de ouders, ook bij
de extra activiteiten, zoals de schoolkampen (in de tuin van de juf!) en het pannenkoekbakken
in de Aylva-state Witmarsum of in de school zelf.
Gevraagd naar het aantal leerlingen en de vooruitzichten: op dit moment zitten er 27 leerlingen
op school en in de loop van het jaar komen er minimaal vijf peuters bij. Er komen ook kinderen
van buiten het dorp naar It Leech. Met een warm applaus bedanken de aanwezigen juf Etsje
voor haar enthousiaste verhaal.
3. Herdenking overleden Pingjummers
Voorzitter Cecilia Suárez Arano noemt de namen van de 23 (oud) Pingjummers die overleden
zijn tussen februari 2019 en nu: Zwaantje Steinfort–Koers (8 feb 2019), Eelke Wiersma (11 feb
2019), Janna Bruinsma–Gerlofsma (13 feb 2019), Reinder Huisman (18 mei 2019), Yke de
Vos-Osinga (11 juni 2019), Johannes Osinga (17 juni 2019), Rintje Nieuwenhuis (25 juni
2019), Catharina Maria Sybesma–Vijver (25 juni 2019), (Oeke) Eeuwkjen Heintje Boersma–
Steinfort (27 juni 2019), Oepke Smit (19 juli 2019), Trijntje Buwalda (18 sept 2019), Anna
Maria Hettinga–Ydema (Any) (18 oktober 2019), Margje Faber–Strijker (Marta) (19 oktober
2019), Fokke Flapper (26 oktober 2019), Gerrit Hiemstra (6 december 2019), Rients Kooistra
(26 januari 2020), Jan Folkert Bouma (2 februari 2020), Anne Roberst – Heins, Tiny Perridon–
Warnink (2 april 2020), Jantje Koopmans–Faber (12 mei 2020), Beatrix (Trix) Cuperus (29 mei
2020), Auke Bruinsma (5 juni 2020), Hein Steinfort (7 juni 2020).
Met een minuut stilte herdenken de aanwezigen deze (oud) dorpsgenoten.
4. Notulen ledenvergaderingen van Dorpsbelang in 2019
De notulen van de jaarvergadering van Dorpsbelang Pingjum op 3 april 2019 en van de extra
leden vergadering op 19 november 2019 staan al geruime tijd op de dorpswebsite. Voorzitter
Cecila Suárez Arano stelt voor ze niet voor te lezen en vraagt of iemand iets wil corrigeren of
aanvullen. Dat is niet het geval. Daarmee zijn ze vastgesteld.
5. Financiële verslagen 2019
Omdat door de omvang van de gymzaal op een scherm geprojecteerde cijfers moeilijk te lezen
zouden zijn van achter uit de zaal, was voor alle aanwezigen een pakketje prints van de
financiële stukken beschikbaar.
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5.1 Financieel verslag Dorpsbelang 2019 (Winst en verliesrekening en Balans)
Penningmeester Hanna Garrer vertelt dat de kascommissie de stukken heeft gecontroleerd en
nodigt uit om vragen te stellen. Aanwezigen vinden het er goed uit zien. Er zijn geen vragen.
Daarmee zijn de Winst en verliesrekening én de balans 2019 vastgesteld. Per mail had Jouke
Risselada laten weten dat hij het allemaal heel duidelijk vond.
Secretaris Leontine Bijleveld wijst er nog op dat uitvoering van de meeste projecten van het
Ondernemersfonds Súdwest Fryslân pas in 2020 kon worden gestart. Het geld voor alle
projecten is ook pas in 2020 ontvangen. De uitgaven voor de meeste goedgekeurde projecten
kunnen dus pas in het financieel jaaroverzicht van 2020 worden verantwoord. Drie projecten
konden voorgefinancierd worden door Dorpsbelang en daardoor al in 2019 uitgevoerd. Dat
betreft: de vulling van de bloembakken, de kerstboom op de Grote Buren en het vervaardigen
van het Promotiemateriaal Dit! Is Pingjum. Deze uitgaven, met een totaalbedrag van € 921,96,
zijn als debiteurenpost opgenomen op de balans.
5.2 Financieel Verslag jeugdhonk 2017-2019
Leontine Bijleveld licht toe: zij is waarnemend penningmeester van het Jeugdhonk sinds
voorjaar 2018, toen toeziend ouder Janneke de Rijk de bankrekening overdroeg aan
Dorpsbelang. Die was na een indringend gesprek met haar dochter (toenmalig lid
jeugdbestuur) tot de conclusie gekomen dat de jeugd niet bereid was activiteiten te
ondernemen om extra inkomsten te genereren. Volgens haar was de jeugd er vooral op uit om
in het jeugdhonk zelf te chillen. Ze adviseerde Dorpsbelang het Jeugdhonk te sluiten tot er een
nieuwe ploeg bereid was met toeziend ouders wel de handen uit de mouwen te steken.
Het bestuur van Dorpsbelang heeft toen in meerderheid anders besloten: ze gunde het
jeugdbestuur de tijd om een nieuw verdienmodel te ontwikkelen met extra activiteiten en
fondswerving. Er was immers een behoorlijke buffer uit de tijd dat er nog wel alcohol verkocht
werd: ruim € 5.000 begin 2017. Dat geld is nu zo goed als op.
In het Jaarverslag 2019 van Dorpsbelang staat samengevat wat door de op de vorige
jaarvergadering benoemde kascommissie (Johan Schroor en Rinse Tigchelaar), samen met een
afvaardiging van Dorpsbelangbestuur (en soms een toeziend ouder) met het Jeugdbestuur is
besproken.
Met het opzetten van de kasboekhouding is vooruitgang geboekt, zo erkende ook de
kascommissie van dit jaar, waarin opnieuw Johan Schroor. Het kan en moet echter nog beter.
Met het verwerven van extra inkomsten door het Jeugdbestuur is geen vooruitgang geboekt.
Als Dorpsbelang niet was bijgesprongen dan had het Jeugdhonk eind vorig jaar al moeten
sluiten.
Twee dorpsbelangbestuursleden hebben zowel voor als na de Coronasluiting nog verschillende
keren gesproken met (soms een deel van) het jeugdbestuur; soms was een toeziend ouder
daarbij aanwezig. Telkens is herinnerd aan de noodzaak om een plan voor aanvullende
inkomsten te maken. Kennelijk lukt het de jeugd niet en slagen ze er ook niet in hiervoor
ondersteuning van ouders of andere dorpelingen te verwerven.
Tenslotte heeft het dorpsbelangbestuur besloten aan de ledenvergadering te melden om in
deze situatie het jeugdhonk te willen sluiten tot er een nieuwe ploeg jongeren, met steun van
ouders/dorpsgenoten wel aan de slag gaat om extra inkomsten te verwerven. Dat doen andere
verenigingen ook. Bijleveld benadrukt dat het bestuur zich realiseert dat zonder de verkoop
van alcohol, wat verboden is zonder vergunning, het Jeugdhonk de vaste lasten nooit helemaal
zelf zal kunnen opbrengen. Maar er zijn grenzen: in 2019 is er, naast de extra’s, voor ruim €
1.700 bijgelegd. Dit jaar al weer iets van € 800 tot nu toe. Dorpsbelang kan niet geld blijven
storten in een jeugdhonk, waar slechts een kleine groep Pingjummer jongeren zit te chillen.
Vragen uit de zaal:
* Ronald Bartels vraagt waarom de inbraakschade niet door de verzekering betaald is en
waarom niet aan handige vaders uit het dorp is gevraagd of die de inbraakschade konden
herstellen, zodat de onkostenpost van € 2000 bespaard had kunnen worden. Bijleveld
antwoordt dat de door het toenmalige jeugdbestuur afgesloten verzekering een
opstalverzekering is, die alleen brand- en stormschade dekt. Inderdaad was de afspraak met
het Jeugdbestuur dat zij eerst handige dorpsgenoten zouden vragen en dat als dat niet lukte
aan Nieuwenhuis & Bouma om een vriendenprijs gevraagd zou worden. Dat is beide kennelijk
niet gelukt. Omdat het Jeugdhonk de rekening niet kon betalen heeft het Dorpsbelangbestuur
besloten de helft bij te dragen, maar daar wel de voorwaarde aan te verbinden dat het
jeugdbestuur een plan voor extra inkomsten zou maken en uitvoeren. Dat was bijna een jaar
geleden: er zijn geen extra inkomsten en er ligt geen plan. Stefan Helmantel (voorzitter
jeugdbestuur) zegt dat een inmiddels vertrokken lid van het jeugdbestuur het allemaal zou
regelen en dat hij ook niet weet waarom er geen goedkopere uitkomst was.
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* Gitta Overmaat vraagt naar de oorzaak van hoge kosten elektriciteit en gas. Ronald Bartels
vult aan: er was een slimme thermostaat, dus waarom hoge verwarmingskosten. Janneke de
Rijk legt uit dat er te veel verstookt werd en dat de slimme thermostaat kapot bleek te zijn
gegaan. Thermostaat is door een dorpsgenoot vervangen voor een eenvoudige, maar de deur
moet wel dicht en de thermostaat laag en dat lukt kennelijk niet. Leontine Bijleveld zegt dat
volgens een van de ouders het elektriciteit-verbruik enorm omhoog is gegaan door allerlei
(geluids)apparatuur. Gitta Overmaat concludeert dat het in ieder geval deels naar beneden kan
door ander gedrag. Johannes van der Wal heeft de tip om installatie van zonnepanelen aan te
vragen bij de Dorpsmolen. Bijleveld zegt dat dit een van de suggesties was in eerder
genoemde gesprekken, maar dat het jeugdbestuur dit niet heeft kunnen oppakken.
Bijleveld besluit met er op te wijzen dat het Jeugdhonk in deze vergadering nog twee maal aan
de orde zal komen: bij het agendapunt mondelinge verslagen (zie punt 8) en agendapunt
ondernemersfonds: een projectvoorstel van het Jeugdhonk (zie punt 9).
5.3 Verslag kascommissie
Elizabeth van der Heijden vormde samen met Johan Schroor opnieuw de kascommissie. Ze
hebben de boekhouding van Dorpsbelang steekproefsgewijs gecontroleerd en alles in orde
bevonden. Ze hebben voor akkoord getekend op het archiefexemplaar van het financieel
verslag. Ze hebben ook specifiek gekeken naar de projecten gefinancierd door het
Ondernemersfonds SWF en achten de benadering van het Dorpsbelangbestuur, zoals
geformuleerd in de verantwoording, juist.
Ook de boekhouding betreffende de bankrekening van het Jeugdhonk is in orde bevonden. De
kasboekhouding is nog niet consistent genoeg.
5.4 Benoeming nieuwe kascommissie
Yvonne Sieswerda en Wâtte Postma worden benoemd als nieuwe kascommissie.
6. Jaarverslag Vereniging Dorpsbelang Pingjum 2019
Het jaarverslag staat al geruime tijd op de dorpswebsite. Secretaris Leontine Bijleveld vat het
mondeling paragraafsgewijs samen (het deel over het jeugdhonk is boven onder 5.2 al
opgenomen). In deze notulen wordt volstaan met de vragen en opmerkingen naar aanleiding
van:
* Yvonne Sieswerda wijst er op dat de bloembakkenploeg, na het vertrek van Griet Tigchelaar
uit het dorp versterking behoeft. Hanna Garrer meldt zich aan.
* Naar de opvolging van de webredactie van de dorpswebsite wordt ter vergadering naarstig
gezocht.
7. Benoeming nieuwe bestuursleden
De vergadering benoemt Janneke de Rijk als bestuurslid en Alie en Teake Visser als duobestuursleden.
Hanna Garrer wijst er op dat ze ad interim penningmeester is en vraagt aanwezigen of er een
kandidaat voor het penningmeesterschap is. Dat blijkt niet het geval.
8. Mondelinge verslagen
Voorzitter Cecilia Suárez Arano memoreert dat bij dit agendapunt vertegenwoordigers van
Pingjummers organisaties kort mondeling verslag doen van afgelopen jaar en een vooruitblik
op komend jaar. Het zijn óf organisaties die deze wijze van verslaglegging in hun statuten
hebben opgenomen, óf onder Dorpsbelang vallen.
8.1 Dorpshuis de Nije Bân
Voorzitter Nynke Arendz vertelt dat het Dorpshuisbestuur telkens in de dorpskrant Yn ‘e
Halsbân verslag heeft gedaan. Het bestuur is blij met een goede bezetting/gebruik van het
dorpshuis; niet alleen bestaande verenigingen en clubjes, maar ook nieuwe initiatieven. Met de
school It Leech bestaat een goede samenwerking.
Het Dorpshuis draait met vrijwilligers. Dat is een kracht, want daardoor blijven de vaste lasten
laag. Maar het is ook zoeken, bijvoorbeeld wat betreft de schoonmaak, waarvoor het aantal
vrijwilligers te veel is uitgedund. Dorpshuis is bezig met de gebruikers te praten over hoe dit
probleem kan worden opgelost.
Het bestuur heeft besloten de laatste 15 obligaties nu in een keer af te lossen. Wie er een of
meer heeft: nog dit kalenderjaar melden (schenken mag ook).
Financieel heeft het Dorpshuis in 2019 goed gedraaid: een positief resultaat van € 4.000
(2018: € 1.000). Een afvaardiging van bestuur Dorpsbelang heeft de boeken over 2019
gecontroleerd en akkoord bevonden.
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Qua bestuur: penningmeester Wâtte Postma is opgevolgd door Anita Huhl. Ireen Dubel volgde
Renate de Backere op als secretaris.
Wat betreft 2020: vanaf 15 maart was het Dorpshuis gesloten i.v.m. de afgekondigde Corona
beperkingen. Vanaf 1 juli is het voorzichtig weer open gegaan. Door de sluiting ging de
vrijwilligersdag van NL Doet voor het herinrichtingsproject Metamorfose Dorpshuis niet door,
maar er zijn wel wat vorderingen gemaakt qua verfwerk en nieuwe lampen. Fase II van
Metamorfose start dit najaar.
Het bestuur wil een afspraak maken met alle verenigingen/gebruikers om tarieven meer te
synchroniseren en ideeën voor verbeteringen te bespreken: het bestuur staat daar open voor.
8.2 Dorpsmolen Pingjum
Wieger Arensman (secretaris) noemt de initiatieven uit het dorp waaraan Dorpsmolen Pingjum
de afgelopen anderhalf jaar een bijdrage heeft verstrekt: de film over Pingjum van Casper
Slotboom (Doarpsthús); het Jubileumconcert 125 jaar van de Harmonie; het hek rond de
begraafplaats en de kerk; fietsenrekken op het kaatsveld; een nieuwe T-shirts en sjaals voor
de Halsbânsjongers; de herrijzing van de grasboot op het kaatsveld. Regelmatig bericht
Dorpsmolen Pingjum in de dorpskrant Yn é Halsbân. Arensman roept verenigingen en
initiatieven op vooral een aanvraag om ondersteuning in te dienen.
Naar aanleiding van deze korte presentatie: het blijkt dat niemand weet of de film Doarpsthús
ergens nog te zien is. Er is wel een trailer beschikbaar. Nadia Cornelisse gaat er achter aan.
Stefan Helmantel vraagt hoe het zit met de verlichting van de grasboot. Arensman verwijst
hem voor het antwoord op zijn vraag naar de maker: kunstenaar Michel Dil.
8.3 Jeugdhonk Pingjum
Stefan Helmantel is voorzitter van het Jeugdbestuur. In zijn presentatie belicht hij positieve en
negatieve aspecten sinds de vorige jaarvergadering van Dorpsbelang. Positief:
- een kasboekhouding opgezet
- een pinbetalingssysteem is opgezet, waardoor er regelmatige inkomstenstroom naar de
bankrekening georganiseerd is
- er zijn toeziend ouders betrokken bij het Jeugdhonk
- er is goed contact met de jongerenwerker van de gemeente
Negatief was in 2019 vooral de inbraakpoging: die heeft hen financieel de das om gedaan. Tot
die tijd ging het in opgaande lijn, ook financieel.
Bij interruptie stelt Dorpsbelangpenningmeester Hanna Garrer dat het te gemakkelijk is de
schuld bij externe factoren te zoeken. Zij vindt dat het jeugdbestuur zich moet afvragen wat ze
zelf beter kunnen doen. Uit de zaal volgen verdere vragen: wie zijn er actief in het
jeugdbestuur, wie komen er in het jeugdhonk, hoeveel jongeren heeft Pingjum onder de 18
jaar, heeft het jeugdbestuur behoefte aan steun en ideeën?
Stefan Helmantel antwoordt dat ze steun en ideeën krijgen van de jongerenwerker en dat de
kerngroep bestaat uit: Stefan zelf, Anouk en Marion van ’t Hoff, Silke Booij en David Mollema.
Volgens hem wordt het jeugdhonk goed bezocht. Cecilia Suárez Arano antwoordt als moeder
van een 14 jarige dat haar zoon en veel van zijn leeftijdsgenoten in het dorp nooit naar het
Jeugdhonk gaan.
Stefan Helmantel vervolgt zijn presentatie:
- de carnavalsdisco voor de oudere basisschoolleerlingen in februari was een groot succes
- negatief in 2020 was/is de volledige sluiting vanwege Corona.
Hij heeft een Coronaprotocol ontwikkeld, dat na enige hulp daarbij, goedgekeurd is door het
Dorpsbelangbestuur en naar de gemeente is gestuurd. Het protocol is al gebruikt bij de
ijsverkoop deze zomer om geld te verdienen.
Aanwezigen reageren verrast: ze wisten niet van de ijsverkoop, hoe heeft de jeugd hier
bekendheid aan gegeven? Waarnemend penningmeester Leontine Bijleveld merkt op dat ze
hard gewerkt hebben en dat het er gezellig uit zag, maar vindt het geen goed voorbeeld van
geld verdienen, wat het heeft meer gekost dan opgebracht.
Stefan Helmantel antwoordt: via mond op mond reclame, facebook en een bord in de berm
voor het honk is er bekendheid aan de ijsverkoop gegeven. Volgens hem is er winst gedraaid.
Later zijn de cijfers bij elkaar gelegd en de uitkomst was dat er een klein verlies was.
Yvonne Sieswerda vraagt wat het jeugdbestuur gaat doen om extra geld te werven en Nadia
Cornelisse vraagt of er ook toeziend ouders of andere volwassenen uit het dorp hen hierbij
helpen. Dat laatste is eigenlijk nu niet het geval.
Stefan Helmantel zegt dat ze met hulp van de jongerenwerker bezig zijn om een
spelletjesmiddag te organiseren, een planning te maken voor het komend seizoen en een plan
om geld te werven en kosten te besparen. Andere hulp is welkom. Ze hopen in de toekomst
weer open te kunnen en dan ook meer samen te werken met anderen in het dorp.
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Gitta Overmars merkt op toch duidelijk begrepen te hebben van het Dorpsbelangbestuur dat
het Jeugdhonk dicht gaat als het geld op is.
Johannes van der Wal biedt hulp aan bij het bekend maken van activiteiten zoals de
ijsverkoop: vanuit Te Plak worden elke week folders in het dorp verspreid. En hij wijst
nogmaals op energiebesparing door zonnepanelen, aan te vragen bij Dorpsmolen Pingjum.
8.4 Kulturele Kommissie
Teake Visser memoreerde een aantal goed bezochte activiteiten in 2019 en 2020 vóór Corona
roet in het eten gooide. Zo was er de Merke begin september 2019 die tevens in het teken
stond van het 125 jaar jubileum van de Harmonie. In november was er een meezingfestijn in
het Dorpshuis en in december bloemschikken. De Nieuwjaarskuier was zeer geslaagd en de
55+ koffietafel ook. De geplande Riegerock was het eerste evenement dat afgeblazen moest
worden. De KK heeft moeten besluiten om de Merke dit jaar niet door te laten gaan: te
risicovol. Ook andere activiteiten moeten nog in het vat blijven: op dit moment is nog niet te
overzien hoe het komt (met Corona).
8.5 Stichting Victoriuskerk
Herke Giliam vertelt over de plannen met de meer dan vijf eeuwen oude kerk. Er is zorg om
het schilderwerk en het onderhoud. De stichting wil een culturele ontmoetingsplek maken van
de kerk. Met architect Eldring is een verbouwingsplan ontwikkeld. Tijdens de verbouwing wordt
het orgel afgedekt. Al 70% van het verbouwingsbudget is binnen. Hopelijk binnenkort de rest,
onder meer van Dorpsmolen Pingjum voor goede vloerverwarming en isolatie. Voor een egaal
ruim vloeroppervlak moet het podium er uit. Daarvoor vraagt de stichting hulp van vrijwilligers
en verenigingen in Pingjum. Binnenkort gaat de stichting daarmee actief aan de slag. Naar
aanleiding van de presentatie van het Jeugdhonk stelt Herke Giliam dat dit voor hen een mooie
manier zou zijn om extra inkomsten te verwerven. Anouk van ’t Hoff zegt dat ze graag
meewerken.
Janneke de Rijk vraagt of de kerk als ontmoetingsplek dan geen concurrentie wordt van het
Dorpshuis. Herke Giliam zegt dat dat zeker niet de bedoeling is en verwijst naar de website van
de Victoriuskerk, daar staan ook foto’s op en informatie over de verbouwing.
8.6 Coöperatie Pingjum
Johannes van der Wal vertelt dat net als bij andere verenigingen activiteiten door Corona op
een laag pitje staan. Daar komt ziekte van enige bestuursleden bij. De eetgroep draaide erg
goed, net als de open lunch bij Te Plak. Onduidelijk is wanneer deze activiteiten weer kunnen
opstarten. De energiecoöperatie Pingjum, aangesloten bij Energie van Ons, heeft ongeveer 30
deelnemers, sommige zelfs van buiten Pingjum. Dat levert ongeveer € 2000 op die besteed
worden aan projecten en initiatieven in Pingjum. Hieruit hebben de Halsbânsjongers ook een
bijdrage gekregen voor hun nieuwe outfit, net als de biljartvereniging en Pingpop.
De plannen voor een dak met zonnepanelen voor dorpsgenoten lukken nog niet zo omdat er
nog geen dak gevonden is. Het dak van Cats Old Car Factory aan de Pibemalaan is niet sterk
genoeg.
De dorpstuin heeft in 2019 goed gedraaid, maar het kraampje voor de groente en
eierenverkoop is in brand gestoken. Daarvoor werd er al regelmatig ingebroken. In 2020 is er
vanuit de tuin verkocht en de pizzeria is vaste afnemer. Voor volgend jaar wordt gedacht aan
de formule van een pluktuin, ook met bloemen.
Er lijkt nog niet zoveel belangstelling te zijn voor een electrische deelauto met laadpaal. Die
plannen zijn daarom op een laag pitje gezet.
8.7 Ringrijderij in Pingjum
Amy Jansen stelt zich voor. Zij is onlangs in Pingjum komen wonen (naast de pizzeria) en wil
graag de ringrijderij weer gaan organiseren. Hopelijk volgend jaar. Zelf heeft ze in het verleden
meegedaan. Ze vraagt om tips en ideeën. Rein Brandsma biedt aan een draaiboek van vroeger
voor haar op te zoeken. Yvonne Sieswerda heeft een contact in Ferwoude, waar jaarlijks een
ringrijderij georganiseerd wordt. Teake Visser biedt samenwerking met de Kulturele Kommissie
aan. Kortom: veel enthousiasme.
9. Projecten Ondernemersfonds Súdwest Fryslân
Leontine Bijleveld legt uit dat dit agendapunt voor haar de belangrijkste reden was om de
jaarvergadering van Dorpsbelang Pingjum nu te doen plaatsvinden. De ledenvergadering moet
namelijk de verantwoording van de reeds bij het Ondernemersfonds ingediende en
goedgekeurde projecten vaststellen. Zowel wat betreft financiële verantwoording als de
inhoudelijke. Daarnaast moeten nieuwe projecten door de ledenvergadering worden
goedgekeurd. Het (concept) verslag van de ledenvergadering moet met de presentielijst en de
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verantwoording én de nieuwe projecten uiterlijk in oktober naar het Ondernemersfonds. Daar is
tijd voor nodig. Bij het pakketje stukken dat alle aanwezigen hebben gekregen bij binnenkomst
waren de conceptstukken voor het Ondernemersfonds al opgenomen.
9.1 Voortgang reeds goedgekeurde projecten en reserveringen
Aan de hand van de conceptteksten leidt Bijleveld de ledenvergadering door de
verantwoording. Ze legt uit dat de goedkeuring door het Ondernemersfonds van de in
november 2019 ingediende projecten pas op 29 december 2019 kwam en het geld pas in
januari. De meeste projecten konden pas in 2020 starten. Financiële verantwoording daarover
zal op de ledenvergadering in maart 2021 aan de orde zijn.
In 2019 zijn voorgefinancierd door Dorpsbelang en uitgevoerd:
- 2019-5: Vulling van de bloembakken in het dorp
- 2019-6: Promotiemateriaal Dorp Pingjum
- 2019-7: Kerstboom op Grote Buren bij Victoriuskerk
De gegevens zijn opgenomen in het eerder op de vergadering vastgestelde financieel
jaarverslag 2019. Aanwezigen stemmen in met de inhoudelijke verantwoording. Geen van de
aanwezigen beschikt over een foto van de kerstboom, maar de meesten hebben ‘m wel zien
staan. De vergadering adviseert het bestuur bij het Ondernemersfonds te vragen of de
onderbesteding van de bloembakken naar het tekort van de kerstboom geschoven mag
worden. Voor de drie projecten is totaal € 900 aangevraagd en toegezegd door het
Ondernemersfonds.
Een van de aanwezigen adviseert het bestuur om de volgorde van de verantwoording te
wijzigen: eerst wat is afgerond in 2019, dan de overige projecten en reserveringen. Het
bestuur zegt toe nog even naar de volgorde en de formuleringen te kijken.
Voortgang overige goedgekeurde projecten
2019-1: Vrienden van het orgel. Aanwezigen kunnen zich vinden in de verantwoording en
doen een suggestie wie er mogelijk over een foto van het kersconcert beschikt. De hoop wordt
uitgesproken dat er toch nog een of meer concerten kunnen plaatsvinden, ondanks de Coronabeperkingen. Een van de aanwezigen betwijfelt of de kerstviering 2020 wel door kan gaan.
Anderen zeggen dat we daar nu niet op vooruit moeten lopen. Aanwezigen vragen het
dorpsbelangbestuur bij het Ondernemersfonds aan te dringen volledige aanwending van de
bijdrage van het Ondernemersfonds, ook als de concerten uitgesteld moeten worden naar
volgend jaar.
2019-2: Metamorfose Dorpshuis de Nije Bân
Omdat het Dorpshuis door Corona lang gesloten was heeft nog niet iedereen de nieuwe kleuren
van muren en deuren in zaal twee en de nieuwe lampen bij de bar goed voor ogen, maar de
meeste mensen zijn positief. Het project gaat deze en komende maand verder. Aanwezigen
stemmen in met de tekst van de verantwoording.
2019-3: Activiteiten 75 jaar bevrijding Pingjum
Met de leden van de organiserende werkgroep vinden de aanwezigen het jammer dat de
geplande activiteiten 75 jaar bevrijding Pingjum in 2020 geen doorgang konden vinden door de
Corona beperkingen. Gelukkig heeft de werkgroep aangekondigd in 2021 de
bevrijdingsdagactiviteiten te organiseren. De gemeentelijk subsidie mag doorgeschoven
worden van 2020 naar 2021. De vergadering spreekt de verwachting uit dat ook het bestuur
van het Ondernemersfonds zal instemmen met doorschuiven van de bijdrage van € 500 uit het
Ondernemersfonds en doet het voorstel de tekst in de concept verantwoording te
verduidelijken.
2019-4: Herrijzing van de kunst- en speelboot
Aanwezigen zijn blij dat het dorpsbelangbestuur met succes voldoende aanvullende middelen
heeft verworven bij zes fondsen naast het Ondernemersfonds SWF en dat de bouw is
begonnen. De vergadering stemt in met de tekst van de verantwoording.
Voortgang reserveringen voor projecten 2019/2020
Bijleveld legt uit dat op advies van de fondsmanager vlak voor de extra ledenvergadering op 19
november 2019 een aantal reserveringen waren gemaakt voor projecten, die nog moesten
worden uitgewerkt. Dorpsbelang heeft met de betrokken Pingjummer verenigingen in de eerste
maanden van 2020 overleg gehad over de uitwerking. In dit overleg bleek dat drie projecten
uitgevoerd konden worden in 2020:
de bloembakken zijn gevuld, de kerstboom op de Grote Buren gaat geplaatst worden met
nieuwe versiering. De promotiefolder Dit! Is Pingjum is in 2020 gedrukt, maar de kosten bleken
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veel lager dan de reservering bedroeg. Dit project is dus in (financiële) omvang gewijzigd. De
reservering voor het toneelproject, de beoogde samenwerking van de kaatsvereniging en de
toneelvereniging is vervallen. Yvonne Sieswerda vraagt namens de jubileumcommissie van de
kaatsvereniging of deze reservering gebruikt kan worden voor de speciale uitvoering op de
vrijdagavond van de Merke 2021 waarin teruggeblikt wordt op 125 jaar kaatsen in Pingjum.
Bijleveld zegt de kwestie aangekaart te hebben bij de nieuwe fondsmanager. Uit dit overleg
bleek dat reserveringen voor projecten niet zo maar voor andere of gewijzigde projecten mag
worden ingezet. Penningmeester Hanna Garrer, aanwezig bij dat gesprek, beaamt dit. Omdat
het gelden uit 2019 betreft, heeft het dorpsbelangbestuur de vrijgevallen middelen gevoegd bij
de restgelden 2019 en het budget 2020, waarvoor hierna nieuwe project voorstellen worden
besproken.
Er ontstaat in de vergadering enige verwarring, waarop Bijleveld een en ander nogmaals
probeert uit te leggen. Vervolgens vraagt ze of de vergadering akkoord is met het in omvang
wijzigen, respectievelijk intrekken van de twee reserveringen. Aanwezigen stemmen in met het
wijzigen van het project Print van promotiefolder Pingjum. Daarna stemmen ze in met het
intrekken van de reservering voor het project samenwerking toneelvereniging en
kaatsvereniging. Johan Visser spreekt de hoop uit dat dit voor Pingjum bestemde geld ook
inderdaad voor nieuwe projecten kan worden gebruikt.
9.2 Presentatie Projectvoorstellen Ondernemersfonds 2020
Bijleveld legt uit dat er in de gymzaal helaas geen powerpoint presentatie gehouden kan
worden voor de nieuwe projecten. Daarom heeft iedereen de concept tekst voor het
Ondernemersfonds uitgereikt gekregen. De eerste twee waren al in maart ingediend bij
Dorpsbelang, de anderen in augustus/begin september. Ze loopt de voorstellen stuk voor stuk
door:
2020-1 Workshops voor kinderen tijdens festival Kunst Achter Dijken 2021
Verschillende Pingjummer verenigingen, ondernemers en kunstenaars hebben de handen ineen
geslagen om een kinderactiviteit tijdens het Jaarlijkse festival Kunst Achter Dijken te
organiseren: kunstworkshops voor kinderen. Gitta Overmaat van Kunst Achter Dijken licht de
begroting toe: een onkostenvergoeding voor de kunstenaars, materiaalkosten, een drankje en
wat lekkers voor de deelnemende kinderen en PR-materiaal. Samen € 1.400. Cofinanciering
bestaat uit gratis beschikbaar stellen van workshopruimtes en instrumenten en gereedschap.
Dit naast de organisatiekosten en vrijwillige inzet. Aanwezigen zijn erg enthousiast over deze
nieuwe activiteit van Kunst Achter Dijken. Ze vinden de begroting en de van het
Ondernemersfonds gevraagde bijdrage realistisch en stemmen in met project en begroting.
2020-2 Cursuskosten bestuursleden Dorpshuis
Het Dorpshuisbestuur wil twee bestuursleden de cursus sociale hygiëne laten volgen en vraagt
€ 500 voor cursuskosten incl. examen. Reiskosten en tijd komen voor rekening voor eigen
rekening van Dorpshuis respectievelijk betrokken bestuursleden.
Aanwezigen vinden het belangrijk dat meer bestuursleden van het Dorpshuis over de juiste
papieren beschikken en stemmen in met het project en de gevraagde bijdrage van het
Ondernemersfonds.
2020-3 Sport- en spelletjesmiddag voor de jeugd
Dit project is al kort aangestipt eerder op de ledenvergadering bij de presentatie van het
Jeugdhonk. Anouk van ’t Hoff van het jeugdbestuur vertelt dat de activiteiten van het
Jeugdhonk voor de basisschooljeugd vóór Corona goed liepen, maar dat er het afgelopen half
jaar niets te doen is geweest voor de jeugd in het dorp. Met de gratis sport- en
spelletjesmiddag willen ze ook de Pingjummer kinderen die in Witmarsum en Harlingen op
school zitten bereiken. Ze worden geholpen door de jongerenwerker van de gemeente. Voor de
huur van pannakooi en rodeostier, consumptiebonnen en prijsjes voor de kinderen is een
bijdrage van € 445 van het Ondernemersfonds gevraagd.
De aanwezigen vinden het een leuke activiteit en stemmen in met het project en vragen
Dorpsbelang om de gevraagde € 445 alvast voor te financieren, want uitslag van het
Ondernemersfonds zal er in de maand september nog niet zijn.
2020-4 Kunst (in het) Gras
Gitta Overmaat vertelt waarom Kunst Achter Dijken (KAD) begin september nog een tweede
project voor het Ondernemersfonds heeft ingediend: dat het jaarlijkse kunstfestival afgelopen
mei wegens Corona niet door kun gaan was een grote teleurstelling. Juist in moeilijke tijden
kan kunst inspiratie bieden. Omdat de vooruitzichten voor komend jaar onzeker zijn heeft
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Kunst Achter Dijken een Corona-proof alternatief bedacht: een buitenexpositie van 20
kunstwerken die de hele maand mei te bezichtigen is.
Aanwezigen zijn enthousiast dat er in ieder geval iets te doen zal zijn bij de jaarlijkse
kunstroute: Pingjum was maar stil en saai begin mei 2020. Gevraagd wordt of het wel uit kan
met de begrote kosten en de aan het Ondernemersfonds gevraagde bijdrage van € 1.790.
Overmaat legt uit dat KAD sober maar realistisch heeft begroot omdat dit al hun tweede
aanvraag is. Gelukkig zijn de frames en de palen tegen vriendenprijs te verwerven en te
vervoeren. De kunstenaars stellen tegen beperkte onkostenvergoeding hun werk ter
beschikking.
Gerustgesteld stemt de vergadering in met project Kunst (in het) Gras en de bijbehorende
begroting.
Bijleveld gaat tot slot met de aanwezigen nog even naar het op de achterzijde van de nieuwe
projectvoorstellen geprinte overzicht Begroting Ondernemersfonds Pingjum 2020.
Ze legt uit dat met de oude reserveringen 2019/2020 en de nieuwe projecten 2020 wel het
hele budget voor 2019 is besteed, maar nog niet het voor 2020 beschikbare budget. Het
voorlopige budget 2020 (ongeveer € 2.700) is veel lager dan er voorgaande jaren ter
beschikking kwam. Het kan nog best meer worden en dan in 2021 besteed worden aan
projecten. Het is mogelijk nu alvast een reservering voor een project te maken net als vorig
jaar is gebeurd. In 2021 komt er weer nieuw budget.
Voorzitter Nynke Arendz van het Dorpshuis heeft haar per mail gevraagd of het mogelijk is een
reservering te doen van € 1.500. Hiermee kan het Dorpshuis verder Corona-proof gemaakt
worden; er zal bovendien vaker zoals nu in de gymzaal vergaderd moeten worden en dan moet
de verlichting verbeterd worden en duurzamer gemaakt. Nu al is er een TL kapot en spoedig
zullen meer volgen. Met de reservering kunnen ze plannen maken en offertes vragen. Dan
komt het volgend jaar maart in de ledenvergadering terug.
Bijleveld vraagt of de aanwezigen in kunnen stemmen met de reservering van € 1.500 voor
nieuwe armaturen in de gymzaal en dergelijke. Dat is het geval.
Hendrik Brandsma vraagt of er een soortgelijke reservering gemaakt kan worden voor de
jubileumuitvoering 125 jaar Kaatsvereniging Jan Reitsma, die eerder al ter sprake kwam.
Bedoeling is dat Pingjummers gratis kunnen kijken naar de speciale uitvoering waarin
teruggeblikt wordt op 125 jaar kaatsen in en rond Pingjum door middel van muziek, sketches
en spelletjes. In overleg met de Kulturele Komissie (KK) kan de voorstelling plaatsvinden op de
vrijdagavond van de Merke (3 september 2021). De bedoeling is om alleen entree te heffen
voor de muziek (band) na afloop van de jubileumuitvoering. De jubileumcommissie schat de
kosten voor de jubileumuitvoering op € 2.500 en gaat de komende maanden de plannen verder
uitwerken.
De vergadering reageert enthousiast op de plannen. Bijleveld wijst er op dat formeel geen
gelden gereserveerd kunnen worden die nog niet ter beschikking zijn gesteld. Als de
vergadering met de reservering wil laten blijken dat dit initiatief als eerste aan de beurt komt
als het definitieve budget over 2020 hoger uit valt, dan zal het bestuur van het
Ondernemersfonds daar waarschijnlijk wel voor open staan.
De vergadering geeft aan de reservering vast te willen maken.
Bijleveld zegt toe de concept stukken voor het Ondernemersfonds aan te zullen passen aan de
uitkomst van de bespreking op deze jaarvergadering. Bij de ledenvergadering in maart 2021
zullen we weer terug komen op alle projecten, inclusief de nog uit te werken reserveringen,
waartoe de vergadering zojuist besloten heeft.
Voorzitter Cecilia Suárez Arano besluit dit agendapunt met een woord van dank aan secretaris
Bijleveld voor het opstellen van de stukken voor het Ondernemersfonds. Aanwezigen
onderstrepen dat met applaus.
10. Diversen
10.1
Opvolging webredactie
Nadia Cornelisse meldt dat haar buurman Joris Pelgrom, Molenlaan 13 deze klus graag
wil klaren. Leontine Bijleveld vertelt de huidige webredactie dit goede nieuws.
10.2
Nieuwe Dorpsvisie?
De huidige Dorpsvisie 2010-2020 loopt aan het eind van het jaar af. Het bestuur vraagt
of er vrijwilligers zijn ook mee te werken aan een nieuwe dorpsvisie. Geen van de
aanwezigen heeft hiervoor belangstelling.
Yvonne Sieswerda wijst er op dat in de gemeente bij kernen en wijken vaker gewerkt
wordt met het formuleren van een paar speerpunten voor de korte en langere termijn
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10.3

op basis waarvan het dorpsbelang bestuur dan een jaarplan maakt.
Het bestuur van Dorpsbelang zal zich hierop beraden.
Verbetering sportfaciliteiten?
Yvonne Sieswerda vertelt over de oorsprong van de sportfaciliteiten bij het kaatsveld.
Een werkgroep sport & recreatie Pingjum had in 1999 een enquête gehouden in het
dorp en op basis daarvan een mooi plan gemaakt. Als eerste kwam de Jeu de Boules
baan, die er ook het eerst was en toen veel gebruikt werd. Daarna volgden in 2003 het
basketbalveld en de tennisbaan. Met de aanleg daarvan gooiden weersomstandigheden
roet in het eten. Daarom blijft er nu water op staan. De gemeente wilde geen
onderhoud doen, maar wel grasmaaien en groenonderhoud. De werkgroep was
verantwoordelijk voor het onderhoud van de sportfaciliteiten. Na een paar jaar heeft de
werkgroep zich opgeheven en het budget overgedragen aan Dorpsbelang (zie Balans).
De laatste jaren wordt de tennisbaan veel gebruikt, ook door B&B-gasten.
In het kader van het aanstaande jubileum van de kaatsvereniging Jan Reitsma heeft de
Jubileumcommissie het plan opgevat om een kaats-tennismuur te realiseren. Die zou
tussen basketbalveld en tennisbaan geplaatst kunnen worden. Of misschien tegen de
grote heg. Misschien kan tegelijkertijd de tennisbaan verbeterd worden. Er is nog wel
veel fondswerving nodig. Helaas ontbreekt de tijd om erover door te praten, maar de
vergadering staat in principe positief tegenover de plannen.

Om 23 uur sluit voorzitter Cecilia Suárez Arano de vergadering met een woord van dank aan
iedereen die tot het eind gebleven is. Volgend jaar hopelijk onder beter gesternte, zonder
corona.
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