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UITNODIGING JAARVERGADERING  

 

Woensdag 23 juni 2021  

20.00 uur 

DORPSHUIS DE NIJE BĀN                   
 

 

Beste dorpsgenoten, 
 
Graag nodigen wij u uit voor de jaarvergadering 2021 van de Vereniging voor Dorpsbelang Pingjum. 
 
Aangezien de coronamaatregelen zijn versoepeld, mogen we weer vergaderen. Gelukkig! De basisregels moeten we 
in acht blijven nemen. We vergaderen in de gymzaal. Daar kunnen we 36 vaste zitplaatsen creëren, rekening 
houdend met 1,5 meter afstand.  De regels op een rij: 
 
1. U kunt zich aanmelden via de mail dorpsbelang@dorppingjum.nl  of telefonisch 06-23911132 (Cecilia Suárez 

Arano). U krijgt een bevestiging van deelname of (bij veel aanmeldingen) u wordt op de wachtlijst geplaatst. Uw 
contactgegevens worden tot 14 dagen na de ledenvergadering bewaard en daarna vernietigd. 

2. Als u zich niet lekker voelt, koorts hebt of verkouden bent komt u niet, maar meldt u zich af. Dorpsbelang kan in 
uw plaats iemand van de wachtlijst uitnodigen. 

3. Bij binnenkomst kunt u uw handen ontsmetten en de presentielijst tekenen (naam en contactgegevens). 
Daarmee verklaart u tevens dat u gezond bent en dat uw gegevens 14 dagen bewaard mogen blijven. 

4. U houdt uw jas bij zich, neemt desgewenst een blikje drinken mee naar de gymzaal en houdt de 1,5 meter 
afstand van anderen zo veel mogelijk aan. 

5. In de gymzaal neemt u plaats op de aangewezen stoel tot het eind van de vergadering. Het lege blikje kunt u 
onder uw stoel achterlaten. 

 
Evenals vorig jaar helaas geen koffie vooraf en geen borrel na afloop.  
 
Met uw medewerking rekenen we op een constructieve en veilige vergadering. Dank alvast. 
 
 
De agenda van de ledenvergadering staat op de achterzijde. 
Op de website van Dorpsbelang Pingjum https://www.dorppingjum.nl/dorpsbelang/  kunt u alle stukken ter 
voorbereiding lezen.  
 
 
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 : Janneke de Rijk, Alde Haven 11, 8749 GG Pingjum 
Algemeen lid (duo bestuur): Alie Visser, Riegeweg 6, 8749 TD Pingjum  
Algemeen lid (duo bestuur): Teake Visser, Riegeweg 6, 8749 TD Pingjum 
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AGENDA JAARVERGADERING                        
 

 

 1. Opening en mededelingen 

2. Notulen jaarvergadering 9 september 2020  (zie http://dorppingjum.nl/dorpsbelang)    

3. Financieel verslagen 2020   
3.1. Financieel verslag Dorpsbelang  
3.2. Financieel verslag Jeugdhonk  
3.3. Verslag kascommissie  

De financiële stukken staan op https://www.dorppingjum.nl/dorpsbelang/ 
3.4. Benoeming nieuwe kascommissie 

 
4. Jaarverslag 2020 Dorpsbelang Pingjum  (zie: http://www.dorppingjum.nl/dorpsbelang/) 

  
5. Bestuur Dorpsbelang Pingjum   

5.1. Aftredend: bestuurslid Hanna Garrer (penningmeester)  
5.2. Benoeming nieuw bestuurslid (bestuur is nog in overleg met mogelijke kandidaten)  

 
 6. Ondernemersfonds :   

6.1. Verantwoording en voortgang goedgekeurde projecten 2019 en 2020 
6.2. Presentatie projectvoorstellen 2021 en uitwerking reserveringen uit 2020 

  
7. Gebruik en beheer Jeugdhonk en sportvoorzieningen  

(zie bijgaande open brief en notitie met voorstel op  https://www.dorppingjum.nl/dorpsbelang/) 
7.1. Open Brief en Gebruik en eigendom Jeugdhonk  
7.2. Opknappen + gebruik tennisbaan, basketbalveld 
7.3. Jeu de Boules baan (onderhoud, verbetering, beheer of opheffen?) 
 

 8.  Mondelinge korte verslagen : 
8.1. Dorpshuis Pingjum  
8.2. Dorpsmolen Pingjum 
8.3. Stichting Victorius Kerk  
8.4 Coöperatie Pingjum  

 8.5 St. Gouden Land  
 

9. Rondvraag 


