Verslag Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelang Pingjum 23 juni 2021
(Concept)
Plaats: gymzaal van Dorpshuis de Nije Bân in 1,5 meter opstelling
Aanwezig: 22 dorpelingen op de presentielijst, waaronder het voltallige bestuur.
Afmeldingen: Herke Giliam, Joris Pelgrom (webredactie dorppingjum.nl)
1. Opening en mededelingen
Conform het Corona protocol van het Dorpshuis vraagt voorzitter Cecilia Suarez
Arano of alle aanwezigen zich gezond voelen en geen klachten hebben. Dat is het
geval. Ze wijst op de looproutes. De presentielijst met contactgegevens is ook nodig
voor het Ondernemersfonds (agendapunt 6), maar de persoonsgegevens erop zullen
alleen gebruikt worden in geval van Coronameldingen.
Aanwezigen zijn akkoord met de agenda.
Vervolgens leest de voorzitter de namen voor van de (oud-) Pingjummers die zijn
overleden sinds de vorige ledenvergadering: Ruurd Posthumus (16 sept 2020),
Douwe Ypeij (17 sept 2020), Lammert Hillarides (12 okt 2020), Minke Brander – Van
Wier, Fred van Oosterum (19 okt 2020), Antje v.d. Tol (8 dec 2020), Willy Bijker –
Renskers (10 dec 2020), Sijtze Wind (dec 2020), Anne-Karel de Vries (17 apr 2021),
Corien Risselada-Tijssen (14 juni 2021), Felix Roosenstein (20 juni 2021)
Aanwezigen nemen een minuut stilte in acht.

2. Notulen Jaarvergadering 9 september 2020
Voorzitter Cecilia Suarez Arano memoreert dat de concept-notulen al meer dan een
half jaar op de website staan (http://dorppingjum.nl/dorpsbelang). Ze moesten
namelijk meegestuurd worden met de verantwoording en de nieuwe voorstellen voor
het Ondernemersfonds SWF eind september. Er zijn tussentijds geen vragen of
reacties binnen gekomen.
Yvonne Sieswerda merkt op dat haar bijdrage bij Agendapunt 10.3 foutief is
samengevat: niet de werkgroep sport & recreatie had in 1999 een enquête gehouden,
maar het bestuur van Dorpsbelang. Uitslag van de enquête was dat inwoners van
Pingjum van jong tot oud het meest last hadden van het gebrek aan voorzieningen op
het terrein van sport en recreatie. Naar aanleiding daarvan is de werkgroep sport &
recreatie aan de slag gegaan. Ze geeft het projectvoorstel Pingjum, plak mei potinsje
(december 2001) aan het bestuur.
De secretaris zegt toe het concept verslag op dit punt te corrigeren.

3. Financiële verslagen 2020
De voorzitter wijst erop dat de stukken al geruime tijd op de dorpswebsite staan en
dat er tot dusver geen vragen of opmerkingen zijn binnengekomen. Bij de ingang was
een print van de financiële stukken beschikbaar.
3.1 Financieel verslag Dorpsbelang 2020
Ronald Bartels vraagt hoe het kan dat er ruim € 17.000 is uitgegeven aan de
grasboot, terwijl er aan de inkomstenkant maar ruim € 10.000 is binnengekomen.
Het bestuur wijst erop dat, naast de specifieke inkomsten voor de grasboot, het
Ondernemersfonds ook nog een grote bijdrage levert aan de grasboot (€ 10.750).
Alle bijdragen van het Ondernemersfonds zijn per jaar als inkomsten geboekt en niet
(in het financiële jaarverslag) gespecificeerd naar alle grotere en kleine projecten.
Daarover is een afzonderlijke verantwoording, waar onder agendapunt 6 gesproken
wordt. Ook in de toelichting op het financieel jaarverslag is aandacht besteed aan het
project Grasboot. Ronald gaat akkoord met de toezegging dat in (de toelichting op)
het financieel verslag 2021 verantwoording wordt afgelegd over het hele project
grasboot. Johan Schoor vraagt wie de eigenaar van de grasboot is. Dat is
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Dorpsbelang. Het bestuur overlegt binnenkort met kunstenaar Michel Dil over het
maken van een onderhoudsplan en welke middelen daarvoor jaarlijks gereserveerd
zouden moeten worden. Dat zal de komende jaren op de balans te vinden zijn. Het
bestuur is niet van plan de waarde van de grasboot zelf op de balans te gaan zetten.
De vergadering stemt hiermee in.
3.2 Financieel verslag jeugdhonk
Vanuit de aanwezigen zijn er geen vragen.
3.3 Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Yvonne Sieswerda en Wâtte Postma, heeft beide
boekhoudingen steekproefsgewijs gecontroleerd en alles in orde bevonden. Zij stellen
dan ook voor het bestuur, c.q. de penningmeester decharge te verlenen.
De vergadering stemt daar mee in.
3.4 benoeming nieuwe kascommissie
Zowel Yvonne Sieswerda als Wâtte Postma zijn net aangetreden. Omdat het
onduidelijk is of ze allebei komend jaar beschikbaar zijn én omdat het wenselijk is per
jaar één commissielid te herbenoemen en een ander nieuw lid aan te trekken besluit
Emilie Blom van Assendelft zich beschikbaar te stellen.
Daar stemt de vergadering verheugd mee in.

4. Jaarverslag Dorpsbelang 2020
Ook het Jaarverslag staat als sinds maart op de website. Er zijn geen vragen of
opmerkingen over ontvangen. Secretaris Leontine Bijleveld loopt alle hoofdstukjes
kort door. Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het jaarverslag wordt vastgesteld.

5. Bestuur Dorpsbelang
Hanna Garrer treedt af als penningmeester. Er is nog geen opvolger gevonden.
Daarom zal ze nog even blijven waarnemen. Het bestuur heeft al diverse
dorpsgenoten gepolst voor de functies van penningmeester of secretaris, tot dusver
zonder resultaat. Het bestuur geeft de moed niet op en roept aanwezigen op ook
actief buren en anderen te benaderen.

6. Ondernemersfonds Súdwest Fryslân
Secretaris Leontine Bijleveld legt uit dat dit agendapunt de doorslaggevende reden
was op de vergadering op 23 juni uit te schrijven en niet te wachten tot Covidmaatregelen wellicht nog verder versoepeld worden. De door de ledenvergadering
goedgekeurde financiële verantwoording en de begroting met nieuwe projecten moet
namelijk vóór 1 juli bij het Ondernemersfonds aangeleverd worden. Vergezeld van
presentielijst en (concept) verslag van de ledenvergadering.
Wat betreft de financiële verantwoording van de projecten heeft de ledenvergadering
in feite met het vaststellen van het financiële jaarverslag deze al goedgekeurd.
Bij de entree heeft een ieder een aantal stukken kunnen vinden: Verantwoording en
voortgang van projecten 2019/20, Nieuwe projectvoorstellen 2021 en een print van
de samenvattende Excelsheets met de cijfers, aan de ene kant de verantwoording en
aan de andere kant de begroting 2021.
6.1 Verantwoording en voortgang goedgekeurde projecten 2019 en 2020
Bijleveld loopt de projecten stuk voor stuk langs. Alle aan de vergadering ter
beschikking gestelde teksten zullen ook aan het bestuur van het Ondernemersfonds
worden voorgelegd, inclusief eventuele aanvullingen vanuit de ledenvergadering.
Eerst de in 2020 afgeronde projecten:
2019-2: Metamorfose Dorpshuis
De aanwezigen stemmen in met de verantwoording en prijzen de klussers die de twee
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zalen van het dorpshuis een gezelliger aanzien hebben gegeven. Jammer dat we er
vanwege Corona zo weinig van gezien hebben tot dusver.
2019-8/2020-1 Bloembakken
Het gaat om de bloembakken vorig jaar. Aanwezigen stemmen in met de
verantwoording.
2019-9/2020-2 Kerstboom 2020
Ondanks Corona trok de kerstboom met de ene speciale versiering (kerstster
Ondernemersfonds) weer veel bekijks.
Aanwezigen stemmen in met de verantwoording.
2019-10/ 2020-3 Print/druk folder over Pingjum
De productie van folder en het filmpje (promotiemateriaal Pingjum) zijn al
verantwoord in het jaarverslag 2019 – hiervoor waren andere financiers. Het
Ondernemersfonds heeft de printkosten gefinancierd (met vermelding).
Aanwezigen stemmen in met de verantwoording.
2020-3 Sport en spelletjesmiddag voor de jeugd
De middag was een groot succes, met 29 deelnemers in de basisschool leeftijd. De
kinderen wilden wel vaker zoiets. Een volgende versie komt dan ook terug bij de
nieuwe projecten. De aanwezigen stemmen in met de verantwoording.
De vergadering staat kort stil bij de reeds eerder goedgekeurde projecten, waarvan
de uitvoering voor 2021 gepland was, of doorgeschoven zijn vanwege Corona.
Sommige projecten moeten helemaal naar 2022:
2019-3 Activiteiten 75 jaar bevrijding Pingjum is (wegens Corona beperkingen)
nogmaals uitgesteld, tot 2022.
2020-1 Workshops voor kinderen tijdens festival Kunst Achter Dijken is net
als het festival ook uitgesteld tot 2022. Dorpsbelang heeft de begrote middelen van
OSWF al wel aan Kunst Achter Dijken ter beschikking gesteld.
De vergadering spreekt de verwachting uit dat de middelen voor deze beide projecten
doorgeschoven mogen naar 2022.
Andere zijn in 2021 uitgevoerd:
2019-4 Herrijzen van de kunst- en speelboot.
Dit project is ten tijde van de vergadering zo goed als klaar. Alleen het informatiebord
moet nog geplaatst (naar verwachting vóór de zomervakantie). Financieel drukt het
deels op 2020 (w.o. de bijdrage van het OSWF) en deels op 2021 (zie ook
agendapunt hierboven). Aanwezigen zijn zeer positief over de nieuwe grasboot op het
kaatsveld.
2020-4 Kunst (in het) Gras
Het project is volgens plan in juni 2021 uitgevoerd. De kunstwandelroute trekt veel
bekijks van fietsers en wandelaars van elders. De meeste ter vergadering
aanwezigen hebben er ook al eens langs gekuierd. Dorpsbelang heeft de begrote
middelen van OSWF in 2020 al wel aan Kunst Achter Dijken ter beschikking gesteld.
Verantwoording volgt op de ledenvergadering 2022.
2020-5 Nieuwe verlichting gymzaal
Dit project is als reservering goedgekeurd op de vorige jaarvergadering: een bedrag
van € 1500 voor nieuwe armaturen voor de gymzaal. Bedoeling was dat dit terug zou
komen op de ledenvergadering 2021.
Vervanging bleek in februari/maart 2021 urgent. Toen is meteen uitvoering ter hand
genomen, zodat de gymzaal gebruikt kon worden als verkiezingsbureau in maart
2021. De kosten bedroegen net iets minder dan het gereserveerde bedrag.
De aanwezigen betuigen non-verbaal hun instemming met de uitvoering van deze
projecten. Verantwoording zal in 2022 besproken worden op de ledenvergadering.
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De projecten die in 2021 of 2022 hun beslag krijgen
2019-1: Vrienden van het orgel
Omdat het niet gepast voelt voortgang van dit project te bespreken nu de initiator
enige dagen geleden is overleden (en bij het begin van de vergadering herdacht is) is
de voorgang van dit project op de vergadering niet verder besproken. De middelen
worden door Dorpsbelang zelf beheerd.
2020-2: Cursuskosten bestuursleden Dorpshuis
De vergadering heeft niets toe te voegen aan hetgeen in het voortgangsverslag staat.

6.2 Presentatie projectvoorstellen 2021
Secretaris Bijleveld licht de eerste twee projecten zelf toe:
2021-1 Kerstboom december 2021
Spreekt voor zich. Aanwezigen geven te kennen zeer aan de jaarlijkse kersboom te
hechten. Hopelijk dit jaar wel weer wat activiteiten in de kerstperiode.
2021-2 Zomerbloeiers voor het hele dorp Pingjum
Dit project is al uitgevoerd op 1 mei. De bestuursleden van Dorpsbelang en dorpshuis
hebben de krachten gebundeld en bij alle ruim 270 woningen in dorp en buitengebied
een set zomerbloeiers bezorgd. De bloembakken zijn de week erop gevuld. Uit de
zaal wordt geroepen dat het dorps er weer fleurig bij staat. Instemmend
geroezemoes.
2021-3 – Fotoboek Pingjum 1900-2020
Oud-Pingjummer Geert Wind licht het project toe en beantwoordt de vragen uit de
zaal. Het is een cultuur-historisch project om de grote collectie foto’s van Pingjum die
redactielid Sjoerd Vriesema heeft verzameld toegankelijk te maken. Er zijn er nu zo’n
700 geselecteerd. Ook andere fondsen zijn benaderd. Een aantal heeft al toegezegd:
Dorpsmolen Pingjum, Coöperatie Pingjum, Klaske Bonnemafonds, ’t Nut.
Johan Schroor vraagt of er ook foto’s uit de laatste 20 jaar in opgenomen worden.
Antwoord: JA. Wind zegt dat er ook samengewerkt wordt met Kunst Achter Dijken,
waarin ook fotografen actief zijn. Bovendien is samenwerking gezocht met de school
‘It Leech’ om er een project met de Pingjummer jeugd aan te koppelen.
In antwoord op een vraag uit de zaal om ook met voorintekening te werken
antwoordt Wind dat dat de bedoeling is. Zo kunnen Pingjummers het boek met
korting kopen. Daar is de bijdrage van het Ondernemersfonds voor bedoeld.
Ireen Dubel vraagt of er ook nog een digitale component wordt beoogd: het is heel
gemakkelijk om de PDF ook online beschikbaar te stellen. Wind vindt dit een goed
idee en neemt het mee naar de redactie.
Aanwezigen zijn erg enthousiast over dit project. Gevraagd naar de datum van
publicatie zegt hij dat het wel 2022 zal worden voor het verschijnt. Via de dorpskrant
zal hij de leden van Dorpsbelang op de hoogte houden.
2021-4 Informatiebord Pingjum
Degene die dit project trekt in de Jubileumcommissie van KV Jan Reitsma is niet
aanwezig om toe te lichten. Een ander lid van de commissie, Yvonne Sieswerda, wel.
Zij vertelt dat net vorige week besloten is dat de jubileumviering een jaar uit te
stellen, naar september 2022. Daarom ligt er ook nog geen uitwerking van
reservering voor dit jubileum, waartoe de ledenvergadering vorig jaar besloot (project
2020-6). In dat licht is het niet erg dat uitvoering van het project informatiebord
vertraging oploopt. Yvonne vertelt dat veel overleg gevoerd met de gemeente over de
plek van het informatiebord. Een paar locaties zijn afgewezen, vergunningaanvraag
ingetrokken om kosten te besparen.
De vergadering is enthousiast over het plan en vraagt zich af of het budget
toereikend is als de vergunning verlening duurder uitpakt. Bijleveld zegt dat er, zoals
het er nu uitziet nog wel wat ruimte is, zodat er wel € 300 extra voor dit project uit
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het OSWF budget gevonden zou kunnen worden.
2021-5 Bijdrage lesgelden/instrumenthuur Pingpop
Initiatiefnemer Emilie Blom van Assendelft licht het project toe en vertelt over de
positieve ervaringen met de bandworkshops afgelopen seizoen. Vanuit de zaal wordt
enthousiast gereageerd: zo goed om kinderen met muziek maken in aanrakingen te
brengen! Johan Schroor vraagt of er niet meer geld moet aangevraagd. Leontine
Bijleveld zegt dat dit bedrag voor OSWF wel een maximum lijkt. Emilie vertelt dat er
i.s.m. Dorpsbelang ook bij het Cultuurfonds van de Gemeente Súdwest Fryslân
subsidie is aangevraagd. Gevraagd wordt of er geen subsidieregeling bestaat voor
kinderen uit de doelgroep. Emilie antwoordt dat dit het geval is: het Jeugdfonds Sprot
& Cultuur, maar dat dit fonds niet in onze gemeente actief is. Er ontstaat een
discussie hoe de krappe beurs te bepalen en of het in ieder geval ook zou moeten
gelden voor gezinnen waar meer dan één kind mee zou willen doen. Besloten wordt
de laatste categorie toe te voegen en dat de middelen verdeeld zou moeten worden
onder kinderen uit Pingjum. Dus niet uit andere dorpen en niet volwassenen.
De vergadering onderschrijft het voorstel.
2021-6 Sport en spelletjesmiddag Jeugdhonk juli 2021
Het succes van deze activiteit vorig jaar smaakt naar meer. Gelet en de tijd (en het
volgende agendapunt) is verdere bespreking niet nodig. De vergadering stemt in met
het voorstel.
2021 – 7 Verfraaiing bankje bij grasboot
Secretaris Bijleveld vertelt dat het zo’n uniek project is dat de gemeente nog
zoekende is naar het antwoord op de vraag over toestemming en eventueel
benodigde vergunning. Dat wordt, gezien de komende vakantieperiode, pas aan het
eind van de zomer verwacht.
Aanwezigen vinden het een leuk voorstellen en steunen het project.
Alle ingediende voorstellen zijn besproken en geaccordeerd door de ledenvergadering.
Bijleveld zal alle nieuwe voorstellen met de verantwoording van de vorig jaren
goedgekeurde voorstellen na het weekend indienen bij het Ondernemersfonds. Zodra
ze van het bestuur van het OSWF bericht heeft koppelt ze het terug aan
initiatiefnemers. Ook in Yn ‘e Halsbân zal Dorpsbelang de uitslag melden.
7. Gebruik en beheer Jeugdhonk en sportvoorzieningen
Voorzitter Cecilia Suarez Arano zegt dat de open brief van Jeannet, Otje en Nadia
over hoe het jeugdhonk weer een ontmoetingsplaats voor de jeugd kan worden met
de uitnodiging voor de ledenvergadering huis aan huis bezorgd is. Op de website was
de notitie van het bestuur Dorpsbelang te vinden over eigendom en gebruik van het
Jeugdhonk. Ze geeft Jeannet het woord voor een korte toelichting en al snel ontstaat
een levendig gesprek onder de aanwezige dorpsgenoten, inclusief team jeugdhonk.
Het gesprek gaat over verbreding van de basis, samenwerking van verschillende
initiatieven die iets met en voor de jeugd (en het sportveld) ondernemen, zoals team
jeugdhonk, spelletjescommissie, doe-club, en dergelijke. Het gaat over onderhouden opfrisplannen van het jeugdhonk, van de sportvoorzieningen en de benodigde
middelen. Na afloop van de vergadering gaat het gesprek op het schoolplein verder.
De vergadering steunt het voorstel van het bestuur om pas later in het (na-)jaar op
een nieuwe ledenvergadering te besluiten over wel of niet in eigendom verwerven
door Dorpsbelang van het Jeugdhonk. Daarna kan pas over plaatsing van
zonnepanelen op het honk (aanvraag bij Dorpsmolen) besloten worden.
In de zomer gaat het gesprek hopelijk verder en het komt op een bijeenkomst bij het
jeugdhonk eind augustus/begin september bij elkaar.
7.3 Jeu de Boules baan
Deze wordt niet meer gebruikt en is verwaarloosd. Daarom heeft de kaatsvereniging
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verzocht de baan te mogen slopen. Er zijn bij Dorpsbelang geen bezwaren tegen
opheffen ingebracht. De vergadering besluit de kaatsvereniging fiat te geven voor
afbraak/sanering/betegelde fietsenstalling. Voor dat laatste is misschien geld nodig.
Elske Klik komt er in het najaar op terug met een plan.
8. Mondelinge korte verslagen
8.1 Dorpshuis Pingjum
Secretaris Ireen Dubel vertelt dat het bestuur, na een ruim een jaar Corona-geregel
(sluiting, protocollen, beperkte opening met aangepast regels e.d.), zich veel
voorstelt van een feestelijke heropening in september. Ze roept op voor ideeën voor
mogelijk programma tijdens de opening. Eind september is er een nl.doet activiteit
die door Steven Akker gecoördineerd wordt. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht.
Nu beheerder Marie Visser geen tweede bestuurstermijn wil is het bestuur bezig een
nieuwe beheerder te zoeken, met mogelijk een andere invulling van de taak, waarbij
een ondersteunende rol door een tweede persoon verlichting kan bieden. Als er
niemand gevonden kan worden zullen verenigingen meer zelf moeten doen aan het
organiseren van de bar bij hun activiteiten. Een andere optie is misschien betaling
van de beheerder, maar dan moeten de prijzen (huur en consumpties) omhoog.
Johan Schroor vraagt hoe het dorpshuisbestuur aankijkt tegen samenwerking met de
nieuwe café-eigenaar. Ireen: daar is binnenkort een gesprek mee.
Tot slot vertelt Ireen dat het dorpshuisbestuur met nieuwe penningmeester Marja
Driessen voortvarend werkt aan een meerjaren onderhoudsplan, zodat de reserves
die het dorpshuis heeft voor het onderhoud netjes toegedeeld kunnen worden naar
bestemmingen.
Uit de zaal wordt gesuggereerd dat zowel de Halsbânsjongers als de Pingpop
muzikanten wellicht een bijdrage kunnen leveren aan de festiviteiten.
8.2 Dorpsmolen Pingjum
Doeke Odinga vertelt dat er sinds de vorige ledenvergadering niet veel aanvragen zijn
binnen gekomen, waarschijnlijk Corona-slapte. Aan het fotoboek Pingjum is een
bijdrage toegekend. Project zonnepanelen op het Jeugdhonk is geparkeerd (zie vorig
agendapunt). Project Victoriuskerk is weer in beweging gebracht. Hij moedigt
aanwezigen aan vooral projecten in te dienen: er is geld beschikbaar.
8.3 Victoriuskerk
Doeke gaat verder met te vertellen over de verbouwing van de Victoriuskerk. Eind
december gestart. De verhoging (podium) in de jaren 50 is afgebroken en de vloer
uitgegraven voor de vloerverwarming. Er zijn bijzondere munten en een oud beeldje
gevonden (staat allemaal op de website van de Victoriuskerk). De herenbanken
worden later teruggeplaatst. Er wordt nu gestukt.
Naar verwachting is de kerk eind augustus/begin september klaar en beschikbaar
voor kerkelijke aangelegenheden, trouwen en uitvaarten, maar ook voor cultuur
(tentoonstelling, muziek en lezingen). In de kerk is het Pingjummer deel van Gouden
Land. De tijdtafel wordt geactualiseerd teruggeplaatst en Gerda Holzhaus maakt een
film Experience. En er komt waarschijnlijk een kleine tentoonstelling over Menno
Simons.
8.4 Gouden Land
Doeke is door het bestuur van Dorpsbelang voorgedragen als bestuurslid vanuit
Pingjum in Gouden Land. Dit is een stichting waarin de vijf Marneslenk dorpen
samenwerken. Een grote subsidie is verleend door het Waddenfonds voor de
komende vijf jaar.
In Witmarsum komt in de Koepelkerk een vaste tentoonstelling over Menno Simons.
Die wordt gemaakt door Yvonne Willens (Pingjum, Lokaal Werk), die ook een kleine
aanvulling voor in Pingjum maakt.
In Zurich komt in de Surcher Poort een meanderend wandelpad van binnen- naar
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buitendijk langs alle gewassen die ooit in deze streek verbouwd werden.
Plannen voor Kimswerd en Arum moeten nog verder uitgewerkt.
8.5 Coöperatie Pingjum
Johan Schroot begin met complimenten aan het bestuur van Dorpsbelang dat ze erin
geslaagd zijn zo veel geld voor Pingjum binnen te halen bij het OSWF. Vanwege
Corona kon de Coöperatie afgelopen jaar niet doen wat ze nastreven: mensen bij
elkaar brengen. Geen dorpseten, geen lunch in Te Plak, geen samenwerking in de
tuin. De dorpstuin wordt dit jaar een pluktuin (bloemen). Volgend jaar weer groenten
(maar ook bloemen).
Als wederverkoper van Energie van Ons verkrijgt de Coöperatie een bescheiden
budget om in het dorp te investeren, waaronder een bijdrage aan het fotoboek over
Pingjum.
9. Rondvraag
* Normaal gesproken zou ook de Kulturele Kommissie mondeling verslag hebben
gedaan van de activiteiten afgelopen tijd en de plannen voor komend seizoen, maar
er waren geen activiteiten vanwege Corona. Binnenkort vergadert het bestuur over
de Merke. Jubileum activiteiten van de Kaatsvereniging zijn in ieder geval een jaar
uitgesteld. De spelletjescommissie heeft een plan A (voor als de merke doorgaat) en
een plan B (voor als de merke niet doorgaat). Ze zullen overleggen met de KK.
* er zijn geen anderen uit de zaal die iets in de rondvraag naar voren willen brengen.
* Cecilia Suarez Arano grijpt de gelegenheid aan om Hanna Garrer te bedanken voor
haar inzet als penningmeester in het bestuur van Dorpsbelang (bloemen en applaus).
Hanna blijft waarnemen tot een andere penningmeester gevonden is. Ze hoopt zo
snel mogelijk.
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