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Verslag Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelang Pingjum 30 maart 2022 

(Concept) 

Plaats: gymzaal van Dorpshuis de Nije Bân in ruime opstelling 

Aanwezig: 34 dorpelingen, waaronder de meerderheid van het bestuur, en Jildou 

Barents-Kamstra (dorpencoördinator van gemeente Súdwest-Fryslân) 

Afmeldingen: Hanna Garrer (waarnemend penningmeester, ziek), Yvonne Sieswerda (lid 

kascommissie, andere verplichtingen) Alie Visser (duo bestuurslid, andere 

verplichtingen), Emilie Blom (lid kascommissie, ziek). Tijdens de vergadering kwam het 

bericht dat duo-bestuurslid Teake Visser toch niet kon komen wegens een kalvend vaars. 

1. Opening en mededelingen 

Voorzitter Cecilia Suarez Arano opent de vergadering om 19.35 uur, met een speciaal 

woord van welkom voor dorpencoördinator van de gemeente Jildou Barents. Ze 

vraagt of iedereen de presentielijst heeft getekend en de consumptiemuntjes in 

ontvangst heeft genomen. Daarna geeft ze een overzicht van de afmeldingen en 

vraagt of iedereen gezond is en geen (Corona-gerelateerde) klachten heeft. De zaal 

reageert bevestigend. Tot slot vraagt ze of een ieder zich kan vinden in de volgorde 

van de agendapunten. Dat het geval. 

Daarna leest ze de namen op van de (oud) Pingjummers die sinds de vorige 

ledenvergadering zijn overleden en vraagt om hen met een minuut stilte te 

gedenken. 

 Frieda Ypeij – Scheffer (14 juli 2021) 

 Seakele v.d Veen (augustus 2021) 

 Trijntje (Tine) Huisman – Nieuwenhuis (23 augustus 2021) 

 Johannes Gerardus (Jan) de Jager (2 september 2021) 

 Wiebe Douma (26 oktober 2021) 

 Renske Boonstra – Hilverda (29 november 2021)  

 Jelle Boorsma (10 december 2021) 

 Age Posthumus (15 december 2021) 

 

2. Notulen jaarvergadering 23 juni 2021 

Voorzitter Suarez Arano memoreert dat het concept verslag meer dan een half jaar 

op de dorpswebsite te raadpleging is. Ze vraagt of er iemand iets over wil zeggen, 

corrigeren of aanvullen. Dat blijkt niet het geval, met dien verstande dat secretaris 

Leontine Bijleveld toezegt dat de nu vastgestelde notulen met correctie van de foutief 

gespelde naam van Johan Schroor aan de webredactie te plaatsing aangeboden zal 

worden. 

 

3. Financiële verslagen 2021 

De voorzitter wijst er op dat dat stukken na de kascontrole op de website zijn gezet 

en dat prints op de tafel bij de ingang van de gymzaal beschikbaar zijn. 

3.1 Financieel verslag Dorpsbelang 

De voorzitter zegt dat weliswaar de waarnemend penningmeester ziek thuis is, maar 

dat overige bestuursleden ook vragen kunnen beantwoorden. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

3.2 Financieel verslag Jeugdhonk 

De penningmeesters van het Jeugdhonk zijn aanwezig. Henderika van de Woude 

geeft enige aanvullende toelichting. Ze vertelt onder meer enthousiast over de 

hartverwarmende reacties op de donateursactie in het dorp. Er zijn geen vragen of 

opmerkingen over het financieel jaarverslag. 

Johan Schoor vraagt opnieuw naar de situatie betreffende het eigendom van het 

Jeugdhonk. Secretaris Leontine Bijleveld verwijst naar de notitie van het bestuur die 

vorig jaar op de ledenvergadering is besproken. De vergadering heeft toen ingestemd 

met het bestuursvoorstel tot uitstel van besluitvorming over het vestigen van recht 

op opstal. Het bestuur heeft met het nieuwe Jeugdhonkbestuur overlegd. Uitkomst is 

https://www.dorppingjum.nl/wp-content/uploads/2021/06/Eigendom-en-gebruik-Jeugdhonk_ledenvergadering_23juni2021.pdf
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dat ze er nu nog niet aan toe zijn. Het komt op een volgende ledenvergadering terug.  

3.3 Verslag kascommissie 

Voorzitter Suarez Arano laat de getekende verklaringen van de kascommissie zien: 

gelukkig waren Yvonne Sieswerda en Emilie Blom op datum van de kascontrole niet 

ziek. Ze hebben zowel de stukken van Dorpsbelang als die van het Jeugdhonk 

gecontroleerd en akkoord bevonden. Op alle vragen kwam een bevredigend 

antwoord. Ze stellen de ledenvergadering voor de penningmeesters en de besturen 

decharge te verleden. Met applaus stemt de ledenvergadering in. 

De voorzitter leest daarna nog een email van de kascommissie voor: ze hebben 

geconstateerd dat bij Dorpsbelang nog niet het vier ogen principe wordt gehanteerd 

en adviseren dat wel in te voeren. Het bestuur gaat deze aanbeveling opvolgen en 

ook bespreken met de penningmeesters/besturen van de commissies die een 

bankrekening hebben onder eindverantwoordelijkheid van Dorpsbelang. Het 

Jeugdhonk doet dit al (met twee penningmeesters). 

3.4 Benoeming nieuwe kascommissie 

Emilie Blom gaat nog een jaartje door als lid kascommissie. Elske Klik meldt zich als 

opvolger van Yvonne Sieswerda. Martin Prins als reserve. De vergadering gaat 

verheugd akkoord. 

 

4. Jaarverslag bestuur Dorpsbelang 

Voorzitter Cecilia Suarez vertelt dat het Jaarverslag al geruime tijd online staat, zodat 

een ieder daarvan kennis heeft kunnen nemen. Ze geeft het woord aan de secretaris 

van het bestuur die het kort, per paragraaf, samenvat.  

Henderika van der Woude merkt op dat het nieuwe bestuur van het Jeugdhonk op 

een aantal punten een iets andere visie heeft op hetgeen het bestuur van 

Dorpsbelang in paragraaf 5 over het jeugdhonk heeft opgeschreven. Dorina Lubberts 

beaamt dit. Afgesproken wordt dat beide besturen in een nader gesprek deze punten 

bespreken. Zo nodig kan dit resulteren in een Annex bij het verslag van de 

Jaarvergadering. 

Voor het overige zijn er geen vragen of opmerkingen over het Jaarverslag. 

 

5. Benoeming bestuurslid Dorpsbelang 

Hanna Garrer was eigenlijk vorig jaar op de ALV al afgetreden als penningmeester 

van Dorpsbelang, maar bij gebrek aan opvolger heeft ze tot nu toe opgetreden als 

waarnemend penningmeester, zo memoreert voorzitter Suarez.  

Patrick Brouwer is kandidaat bestuurslid. Hij woont, tot zijn genoegen, ruim een jaar 

in Pingjum. In november is hij voor het eerst bij een bestuursvergadering aanwezig 

geweest en sindsdien draait hij mee als aspirant bestuurslid. De vergadering benoemt 

hem, met applaus, tot volwaardig bestuurslid. Het is de bedoeling dat hij Hanna 

Garrer op zal volgen als penningmeester. 

Er zijn geen andere kandidaten. 

De voorzitter zal de volgende dag een boeket afleveren bij Hanna Garrer, vanwege 

haar verlengd penningmeesterschap. 

 

6. Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân 

6.1 Verantwoording van afgeronde projecten 2020 en 2021 

Secretaris Leontine Bijleveld wijst er op dat de verantwoording van deze projecten, 

inclusief het voorgangsverslag over de nog lopende projecten én de projectvoorstellen 

voor 2022 op de dorpswebsite zijn gepubliceerd en dat bovendien prints ter 

beschikking zijn gesteld bij de ingang van de zaal. Ze vertelt dat deze verantwoording 

in een Excel-bestand aan het bestuur van OSWF wordt gepresenteerd en dat 

uitvoerige inhoudelijke en financiële verslagen met de aanvraag per project 

beschikbaar is in de map die ter inzage ligt. 

Er zijn vanuit de vergadering geen vragen op voorhand. Bijleveld neemt de 

aanwezigen per project door de afgeronde projecten: 

2021-1 Kerstboom december 2021 

2021-2 Zomerbloeiers voor het dorp Pingjum 
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2021-6 Sport- en spelletjesmiddag Jeugdhonk Pingjum 

2021-7 Verfraaiing bankje bij Grasboot 

2020-2 Cursuskosten bestuursleden Dorpshuis 

2020-4 Kunst (in het) gras 

2020-5 Nieuwe verlichting gymzaal. 

Aanwezigen stemmen in met de verantwoording van deze zeven projecten. 

Opgemerkt werd dat nog niet iedereen door had dat de verlichting in de gymzaal, 

waar de vergadering plaatsvond, vernieuwd was, maar het ziet er goed uit. 

 

6.2 Voortgang lopende projecten 2020 en 2021 

Secretaris Bijleveld vervolgt met de voortgangsverslagen van de lopende projecten: 

 

2021-5 Bijdrage lesgelden/instrumenthuur Pingpop 

Bijleveld merkt allereerst op dat het projectleider Emilie Blom zeer spijt dat ze 

wegens ziekte verstek moet laten gaan. Gevraagd wordt hoeveel kinderen uit 

Pingjum profiteren van dit project. Bijleveld wijst op het verslag dat meldt dat zes 

kinderen instrumenten of versterkers het hele lesjaar gratis konden lenen/huren om 

thuis te kunnen oefenen. Dat daarnaast van vijf kinderen lesgelden zijn 

gesubsidieerd; dit betrof situaties waar meerdere kinderen uit één Pingjummer 

gezinnen deelnamen aan de bandlessen. Geen enkel kind uit Pingjum doet mee 

zonder dat de ouders een bijdrage betalen. Opgemerkt wordt dat ook kinderen van 

buiten Pingjum meedoen aan de bandlessen. Bijleveld antwoordt dat dit klopt: 

gelukkig krijgt Pingpop steeds meer bekendheid. Kinderen van buiten Pingjum komen 

echter niet in aanmerking voor steun via dit project (subsidievoorwaarde). 

Uit de zaal wordt opgemerkt dat hier ook subsidieregelingen voor bestaan. Bijleveld 

antwoordt dat bij de indiening/bespreking op de vorige ledenvergadering is uitgelegd 

dat de gemeente SWF niet meedoet met deze subsidieregelingen. Dat is uiteraard 

eerst uitgezocht. 

Wat betreft de tegenprestatie voor het dorp: de gratis concerten moesten vervallen 

wegens Corona. Er komt nu in ieder geval een openbare slot repetitie aan het eind 

van het seizoen. 

 

2021-3 Fotoboek Pingjum 1900-2020 

In aanvulling op het voortgangsverslag merkt Bijleveld op dat een dezer dagen met 

de voorintekening wordt begonnen: dan is de prijs € 5 goedkoper. 

 

2021-4 Informatiebord Pingjum 

Secretaris Bijleveld zegt in aanvulling op de schriftelijke informatie dat de wethouder 

in het bestuurlijk overleg met Dorpsbelang heeft toegezegd zich er hard voor te 

maken. Desgevraagd zegt dorpencoördinatie Jildou Barents dat ze heeft nagevraagd 

bij de afdeling vergunningen wat het probleem was. Volgens haar informatie waren er 

verkeerstechnische belemmeringen: de locatie die de voorkeur van de werkgroep had 

zou te gevaarlijk zijn en alternatieven waren afgewezen. 

 

2019-1 Vrienden van het orgel 

Secretaris Bijleveld zegt dat zij degenen die initiator en trekker Felix Rosenstein haar 

heeft genoemd als direct of indirect behorend tot de Vrienden van het Orgel allemaal 

heeft benaderd met het verzoek bij te dragen aan de organisatie van één of meer 

concerten in Te Plak ter afronding van het project. Tot nu toe heeft dat nog geen 

vrijwilligers opgeleverd. Wel is er veel sympathie voor haar voorstel om, als het niet 

lukt een trekker voor de organisatie te vinden als ledenvergadering te besluiten het 

bedrag uit de OSWF-middelen dat vrijvalt om te zetten in een reservering voor een 

volgende editie van Pingfest. Dat is geheel in de geest van Felix. Na een korte 

gedachtenwisseling wordt besloten nog tot 1 juli te kijken of er vrijwilligers gevonden 

kunnen worden en als dat niet lukt inderdaad een reservering te maken voor een 

volgende editie van Pingfest. 
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2019-3 Activiteiten 75 jaar (+..) bevrijding Pingjum 

Namens de werkgroep legt Wieger Arensman uit dat de werkgroep te klein was 

geworden om de activiteiten dit jaar al te kunnen realiseren. Inmiddels is enige 

versterking gevonden. De vergadering gaat akkoord met uitstel tot 2023 en verwacht 

van het bestuur van OSWF eveneens een akkoord. 

 

2020-1 Workshops voor kinderen tijdens festival Kunst Achter Dijken 

Deze zullen in juni 2022 plaatsvinden. 

 

6.3 Presentatie Nieuwe projecten 2022 

Ter inleiding merkt secretaris Bijleveld op dat het budget voor 2022 nog niet bekend 

is. Het bestuur heeft op basis van voorgaande jaren geraamd, aan de voorzichtige 

kant (€ 3.500). Daarnaast is rekening gehouden met een restant: niet bestede 

middelen van afgeronde projecten, die iets goedkoper uitgevoerd zijn. Bovendien 

heeft KV Jan Reitsma laten weten niet het volledige voor hun jubileum gereserveerde 

bedrag te hoeven gebruiken. Zo is er voor 2022 een bedrag van ongeveer € 4.365 

beschikbaar voor projecten. Daarvan is € 700 al vastgelegd voor het lopende project 

Pingpop 2021/2022, omdat er vorig jaar niet voldoende geld beschikbaar was. Het 

bestuur heeft een paar indieners gevraagd de begroting bij te stellen zodat alle 

ingediende projecten een bijdrage kunnen krijgen. Ze vraagt of de indieners een 

korte presentatie willen houden. 

 

2022-1 Pingfest 

Martin Prins is een van de Pingjummers die bij dit initiatief betrokken is. Hij vertelt 

dat het festival bedoeld is om, eindelijk na alle Coronaperikelen, weer eens een 

swingende ontmoetingsgelegenheid te organiseren voor de mensen uit het dorp, van 

jong tot oud. Er is circus en zijn optredens van de Pingpopbands, de Halsbânsjongers 

en de Harmonie er kan ook nog gedanst worden. “Wat willen we nog meer?”  

Aanwezigen zijn enthousiast en stemmen van harte in met een bijdrage van € 1.150 

voor dit project. 

 

2022-2 Kerstboom 2022 

Dorpsbelang secretaris Bijleveld licht toe dat de jaarlijkse Kerstboom op de Grote 

Buren door de Pingjummers zeer op prijs wordt gesteld. Dorpsbelang hoopt dat er dit 

jaar weer wat activiteiten rond de kerstboom georganiseerd kunnen worden; 

afgelopen twee jaar lukte dat niet vanwege Corona. Aanwezigen stemmen in met een 

bijdrage van € 215 voor dit project. 

 

2022-3 Bloembakken + vulling 

Bijleveld vervolgt met uitleg over de bloembakken: ze vullen is een jaarlijks project 

vanuit Dorpsbelang. Omdat er vorig jaar bloembakken in de Pingjummervaart 

gekieperd zijn in de nachtelijke uren moeten er een paar bij gekocht worden. Het zou 

leuk zijn als aan de andere brug ook een paar bakken zouden kunnen komen. 

Aanwezigen zijn blij met de bloemenpracht in het dorp en keuren dit voorstel dan ook 

graag goed (€ 300). 

 

2022-4 Sport- en spelmiddag Jeugdhonk 

Voor de derde keer komt er een Sport- en spelmiddag bij het Jeugdhonk voor de 

basisschooljeugd. Namens het geheel vernieuwde Jeugdhonkbestuur vertelt 

Henderika van der Woude dat ze deze traditie graag voortzetten, dit keer in het 

voorlaatste weekeind voor de zomervakantie. Uitdrukkelijk gaan ze ook kinderen die 

in Harlingen of Witmarsum op school gaan uitnodigen om mee te doen. Daarnaast is 

het ook een ontmoetingsplek voor de ouders en verzorgers, pakes en beppes en de 

buren niet te vergeten. 

Aanwezigen stemmen graag in met het voorstel hiervoor € 496 van de middelen uit 

het Ondernemersfonds voor te bestemmen. 

 



5 
 

5 
 

2022-5 Pingpop 2022/23 

Dorpsbelang secretaris Bijleveld licht het vervolg project van Pingpop toe, omdat 

initiatiefnemer Emilie Blom helaas wegens ziekte verhinderd is. Ze vertelt dat Pingpop 

voornemens is een stichting te worden. Dat maakt het gemakkelijker om subsidie aan 

te vragen. Met het eerder al besproken en qua verslagging goedgekeurde project van 

vorig jaar (seizoen 2021/22) is een goede basis gelegd. Ook kinderen van buiten 

Pingjum doen nu mee, zodat er meer diversificatie qua inkomsten is. Met een veel 

beperktere bijdrage uit het OSWF, voor instrument/versterkerhuur en korting op 

lesgelden kan Pingpop nog extra kinderen uit Pingjum over de streep trekken. 

Desgevraagd verzekert ze dat de middelen niet gebruikt worden om kinderen uit 

andere dorpen te subsidiëren. Daarop besluit de vergadering in te stemmen met de 

gevraagde bijdrage van € 500 uit het OSWF. 

 

2022 – Laat het los; theater- en muziekoptredens Kunstkuier 2022 

Elske Klik vertelt over het theater- en muziekproject van Kunst Achter Dijken tijdens 

de kunstkuier in juni. Het stuk is al geschreven. Bedoeling is dat er in de twee 

weekenden voor en met verschillende groepen toeschouwers wordt opgetreden. De 

muziekoptredens zijn gratis. Aanwezigen hebben er zin in en stemmen graag in met 

een bijdrage van € 1000 uit het budget OSWF voor het project met een begroting van 

€ 3.250. 

 

Secretaris Bijleveld concludeert dat de ledenvergadering instemt met alle ingediende 

projecten voor 2022. Er staan ons in Pingjum weer een aantal mooie activiteiten te 

wachten. Zij zal z.s.m. het (concept) verslag van de ledenvergadering maken zodat 

de verantwoording én de nieuwe projecten met verslag en presentielijst doorgeleid 

kunnen worden naar het bestuur van het Ondernemersfonds SWF. Het (concept) 

verslag komt dan ook op de dorpswebsite. 

 

7. Mondelinge korte verslagen 

7.1. Dorpshuis Pingjum 

Dorpshuisvoorzitter Nynke Arendz vertelt dat het een raar jaar was vanwege 

Corona, ook financieel. Het Dorpshuis moest veel gesloten zijn, of onder bepaalde 

voorwaarden geopend. Tussentijds heeft het Dorpshuisbestuur geprobeerd 

gebruikers zoveel mogelijk te informeren via de mail en Yn ‘e Halsbân. Marie 

Visser is als beheer-bestuurslid gestopt. Er is in overleg met de verschillende 

gebruikersgroepen voor een andere opzet gekozen, waarbij de gebruikers zelf 

meer verantwoordelijkheid op zich nemen, qua horeca en ook qua schoonmaak. 

Het nieuwe schoonmaakschema loopt goed. Marja Driessen is de nieuwe 

penningmeester. Er is een rooster van aftreden. Gelukkig is Wilco Sytsma bereid 

een nieuwe termijn te doen. 

Het bestuur is van plan om na de zomervakantie een frisse start te maken en zint 

op een leuke openingsactiviteit. In oktober bestaan school en Dorpshuis 10 jaar 

en dat gaat gevierd worden. 

7.2. Dorpsmolen Pingjum 

Wieger Arensman (secretaris) vertelt dat het bestuur is uitgebreid met Sam Dil. 

In later stadium volgt verdere uitbreiding. 

Na de Coronaslapte van vorig jaar zijn er veel nieuwe aanvragen gekomen en 

gehonoreerd: een nieuwe tent voor de kaatsvereniging, die ook door andere 

verenigingen in het dorp gebruikt mag worden. Daarnaast zijn bijdragen 

verstrekt aan de kunstkuier van Kunst Achter Dijken, Pingfest en nieuwe 

instrumenten voor de Harmonie. Verder zijn oude principe toezeggingen nu tot 

uitbetaling gekomen, zoals de garantiesubsidie voor de grasboot inclusief 

feestelijke ingebruikneming en de bijdrage aan de energiehuishouding van de 

Victoriuskerk. 

Daarnaast is Dorpsmolen intermediair geworden voor de omgevingsparticipatie in 

Gooyum Houw BV, de certificaten/aandelen P die gegund zijn aan elf non profit 

organisaties uit de dorpen in de omgeving, waaronder vier uit Pingjum, plus de 
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protestantse gemeente Witmarsum-Pingjum-Zurich. 

Johan Schroor vraagt of er wat meer inzicht gegeven kan worden in inkomsten 

en uitgaven. Wieger zegt tot dit te bespreken in het bestuur. 

7.3. Jeugdhonk Pingjum 

Namens de aanwezige vijf leden van het geheel nieuwe bestuur van het 

Jeugdhonk (Max Piller, Bas Wierda, Marco Mulder, Dorina Lubberts) doet 

Henderika van der Woude verslag. Ze begonnen met het opknappen/opfrissen 

mede dankzij geld van de burendag, nog aangevraagd door het oude bestuur. Ze 

zijn geholpen door vrijwilligers uit het dorp. Op 15 oktober was de eerste 

avondopenstelling. Hoewel zo nu en dan vanwege Corona low profile vereist was, 

gaat het steeds beter lopen: de groep die regelmatig komt groeit. Het Jeugdhonk 

is ook zichtbaar en actief op sociale media (website, Facebook, Instagram, 

Tiktok). Er wordt gewerkt aan een onderhoudsplan; voor de bekostiging daarvan 

zullen fondsen benaderd worden. De ruimte is ook te huur, zowel voor de jeugd 

als voor volwassenen. 

Uit de zaal komt de vraag of er ook een open dag komt: jazeker, in de toekomst. 

Aanwezigen reageren enthousiast. 

7.4. Kulturele Kommissie 

Helga Bouwmeester vertelt dat ze vanwege Corona de afgelopen twee jaar niet 

veel hebben kunnen doen, maar nu pakt de KK het weer op om activiteiten te 

organiseren. Ze denken onder andere aan een wandeltocht. Desgevraagd beaamt 

ze dat ook gesproken wordt over samenwerking met het jeugdhonk. 

7.5. St Victoriuskerk 

Herke Giliam memoreert dat hij in september 2020 ook voor de ledenvergadering 

stond en dat toen de kiem is gelegd voor inzet van de jeugd (het oude Jeugdhonk 

bestuur) en volwassenen als vrijwilliger bij de verbouwing van de kerk. Hij 

spreekt zijn dank uit voor hun inzet. Ze hebben resultaat van hun werk: het ziet 

er mooi uit – kom maar eens kijken als de deur los is. De website biedt ook veel 

informatie. Het bestuur is er trots op en is nu bezig de officiële (her)opening voor 

te bereiden, waarschijnlijk begin mei. 

De kerk is te huur voor culturele activiteiten. 

Uit de zaal wordt gevraagd of er ook kerkdiensten gehouden zullen worden. 

Herke antwoordt: een stuk of zes per jaar (naast doop/trouw/begrafenis). 

Naar aanleiding van het eerder op de vergadering genoemde orgel in Te Plak 

vertelt Herke dat het huidige orgel uniek is: van de vier die er in Friesland zijn 

is dat van Pingjum het oudste en het slechtste. In de toekomst zal dat 

veranderen, omdat het oude orgel uit Arum is overgenomen. Dat gaat over 

twee jaar gerestaureerd worden. 

7.6. Coöperatie Pingjum 

Johan Schroor vertelt dat Coöperatie Pingjum 90 leden heeft en bevorderen van 

de leefbaarheid in het dorp hoog in het vaandel heeft. De maandelijkse eetgroep 

gaat straks weer beginnen in het Dorpshuis. Ook de lunch in Te Plak gaat weer 

van start. Wat betreft de Dorpstuin: er is een zaaiplan voor de moestuin en voor 

de bloementuin. Vrijwilligers zijn van harte welkom. 

7.7. Gouden Land 

Doeke Odinga, door Dorpsbelang voorgedragen in het bestuur van Gouden Land 

is verhinderd. Bob Driessen, voorheen vanuit Pingjum betrokken bij het 

samenwerkingsverband, vertelt dat er vanuit Gouden Land ook een bijdrage is 

geleverd aan de restauratie van de Victoriuskerk. De kerk zal een podium bieden 

voor optredens, Nieuw Atlantis is bezig met een film in het kader van Gouden 

Land. De film gaat in september in première en zal permanent vertoond worden 

in de kerk. De Tijdtafel had last van technische problemen (ofwel: heeft het 

begeven). Een actuele nieuwe versie zal bij de opening beschikbaar zijn. 

 

8. Diversen 

8.1 Paardenbak 

Voorzitter Cecilia Suarez vertelt dat de gemeente heeft laten weten dat de             

https://www.victoriuskerkpingjum.nl/de-verbouwing/
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ponyclub niet langer gebruikt maakt van de paardenbak. Vraag is nu of we als dorp 

de paardenbak in stand willen houden. Atsje Lok vertelt dat haar dochter zeker drie 

keer per week gebruik maakt van de paardenbak. Corine Huizinga is een andere 

frequente gebruiker. Zij willen graag dat de paardenbak behouden blijft. Afgesproken 

wordt dat Atsje en Corine een werkgroep gaan vormen onder Dorpsbelang om het 

gebruik van de paardenbak te coördineren. Feikje Folkertsma merkt op dat ze dan 

ook moeten zorgen dat de bak en het naburige grasveld er netjes bij ligt. Dat wordt 

beaamd, maar de ponyclub kan dit jaar daar nog bij helpen, zo vinden aanwezigen. 

Mocht er geld voor onderhoud nodig zijn dan kan de reservering voor sportfaciliteiten 

van Dorpsbelang aangesproken worden. Of anders gaan de werkgroep en 

Dorpsbelang samen te rade hoe er fondsen geworven kunnen worden. Secretaris 

Leontine Bijleveld zal de gemeente over dit besluit informeren. 

8.2 Oplaadpunt in Pingjum? 

Voorzitter Suarez vertelt dat het bestuur in het bestuurlijk overleg met de wethouder 

heeft aangekaart of er geen oplaadpunt in Pingjum kan komen, voor bezoekers en 

bewoners. De wethouder heeft verteld dat Dorpsbelang een laadpunt kan aanvragen. 

Willen de aanwezigen dat, zo ja waar en wie helpt mee (ook met overleg bewoners)? 

De vergadering besluit dat het wenselijk is dat er een openbaar oplaadpunt in 

Pingjum komt. Qua locatie is het Dorpshuis niet handig, want dan worden twee van 

de plekken daar permanent voor gereserveerd. Aanwezigen denken dat de Burenlaan 

een geschiktere plek is. Stefan Prinssen wil wel helpen een en ander te organiseren. 

8.3 Vrijwilligers gevraagd voor bloembakken 

Secretaris Leontine Bijleveld legt uit dat Yvonne Sieswerda en Hanna Garrer de 

bloembakkenwerkgroep vormen. Hanna kan vanwege knieproblemen de lage 

bloembakken niet beplanten. Verder is het streven ook op de brug bij de Molenlaan 

bloembakken te hangen. Dat kan alleen als er een vrijwilliger is om ze daar water te 

geven. Elske Klik meldt zich aan als versterking voor het werkgroepje. 

8.4 Email-nieuwsbrief voor Dorpsbelang dan wel dorpsnieuwtjes? 

Voorzitter Cecilia Suarez licht toe: een paar keer per jaar wordt Dorpsbelang 

benaderd in de veronderstelling dat wij onze leden wel via een electronische 

nieuwsbrief kunnen bereiken. Dat is niet het geval. De vergadering wordt gevraagd of 

men het zinvol vindt dat het bestuur gaat onderzoeken om zoiets op te tuigen. 

Aanwezigen reageren overwegend positief. Helaas lukt het door tijdgebrek niet om 

van aanwezigen alvast emailadresssen en een AVG-proof goedkeuring voor dit 

gebruik te gaan verzamelen.  

 

9. Rondvraag 

* Johan Schroor vertelt dat Coöperatie Pingjum het initiatief heeft genomen om een 

vergadering te organiseren over wat Pingjum kan doen om vluchtelingen uit Oekraïne 

te helpen. Er staat een bericht op de Dorpswebsite. Er is een klein Comité opgericht 

dat in actie komt als de eerste vluchtelingen in Pingjum gesignaleerd zijn. Volgens 

één van de aanwezigen zijn ze er al: in een van de groepsaccomodaties in het dorp. 

Johan heeft hier nog niet van gehoord en zal er achter aan gaan. 

* Henderika van de Woude wil de volgende keer graag ook verslagen van andere 

werkgroepen die onder Dorpsbelang vallen, zoals bijvoorbeeld de ouderensoos. 

Anderen zeggen daar niet meteen op te zitten wachten, want de vergadering heeft 

echt wel lang genoeg geduurd. Het bestuur zegt toe het verzoek intern te bespreken 

en er volgend jaar op terug te komen. 

 

Voorzitter Cecilia Suarez sluit om 21.45 uur de vergadering onder dankzegging aan 

alle aanwezigen.  

Ze wijst er op dat Renate de Backere al vanaf 21.30 uur klaar zit in zaal 2 met haar 

Presentatie Renate Atlantic Challenge. Een handjevol verkassen naar zaal 2, een paar 

anderen drinken nog een drankje en de meerderheid gaat naar huis. 

 

https://www.dorppingjum.nl/oekraine/

