
Coöperatie	Pingjum	
Concept		Notulen	ledenvergadering	28	
oktober	2021	
Aanwezig: & bestuursleden, 23 leden. Lijst bekend bij de secretaris 

Afwezig: 10 leden met kennisgeving 

Opening	met	dinerbuffet	
Opening: 18.00 uur 
Door de voorzitter Johan Schroor 
Welkom in de kerkzaal van Te Plak, waar een heerlijk chinees buffet klaar staat voor alle aanwezigen. 
De gedachte hierachter is gezelligheid, gemoedelijkheid en elkaar zien en helpen. Dit is in grote lijnen 
ook de filosofie van de Coöperatie Pingjum 

Na	het	Diner,	de	verantwoording	
Financiën	
De voorzitter, Johan Schroor geeft de penningmeester Jouke Risselada het woord. 
In een lezingsvorm geeft Jouke inzage in de Balans van 2019, nodig om de verantwoording over 2020 
goed te kunnen uitleggen, immers de eindbalans 2019 is de beginbalans 2020.  
De activa op 1 januari 2020 bedragen € 8229,06. 
De Balans van 2020 eindigt op 31 december 2020 met activa van € 8402,39 
De winst over 2020 bedraagt € 815,04. 
Aansluitend is de Winst – verlies rekening door Jouke gepresenteerd. 
Tot slot is de kascommissie tot de slotsom gekomen dat de penningmeester een uitstekende prestatie 
heeft geleverd en verleend de penningmeester, onder applaus, décharge! 

Jaarverslag	2020	
Is in goed orde ontvangen! 

T.a.v.	het	jaar	verslag	zijn	er	een	aantal	opmerkingen/vragen	gesteld:	
De eetgroep: in voorgaande jaren was de eetgroep altijd op de donderdagavond, de vraag was is er 
over nagedacht om de avonden te variëren? 
Open lunch: waar kun je de dagen en tijden vinden? Op de website van de Coöperatie. Dit is weer 
een “Tegel” op de website “Dorppingjum.nl”. 
Energie/Zonnedak: De wens om de een dak van een boerderij vol kunnen leggen voor dorpsgenoten 
om een aantrekkelijke deal te maken met zonnepanelen is niet gelukt. De Coöperatie kreeg echter 
geen medewerking en gunning van de dak eigenaren.  

Tijdens financiële verantwoording verliet een van de leden de vergadering i.v.m. verplichtingen elders.  

De	stellingen/vragen	
Tijdens het diner zijn vier stellingen/vragen aan de leden voor gelegd, hen werd gevraagd hierop te 
reageren. 

Hee#	de	Coöpera,e	Pingjum	een	vaste	plek	nodig	in	het	dorp?	Denk	aan	een	koffietafel	op	een	vaste	ochtend.		
Antw. Ja, het café, koffieochtend; ronde tafelgesprekken; soort markt met lokale producten met koffie 
e.d.; Zou nuttig zijn, De Kroeg; Veel mensen zijn alleen en zullen dit vast leuk vinden. 

André Zaal stelt zich voor, hij is net lid! 
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Nieuwe	inwoners	in	Pingjum,	hoe	bereiken	zij	de	Coöpera,e,	wat	kan	de	Coöpera,e	daaraan	veranderen	en	wat	
zou	u	eraan	willen	doen.	
Standaardbriefje in de brievenbus met verwijzing naar de website; Coöperatie zou de nieuwelingen 
moeten benaderen; Bij CP, CP uitnodigen; welkomsgeschenk; via de gemeente adressen krijgen; 
folder met activiteiten in de bus; verkopende partij geeft door aan kopers; iemand houdt in de gaten 
welke huizen te koop staan en onderneemt actie; jaarlijks alle bewoners informeren.  

Sjoerd van de Noord stelt zich voor, al een paar maand lid! 

Hoe	staat	het	met	de	leeEaarheid	in	Pingjum?	
Goed; meer dynamische wandeltochten, betrek It Leech, exposities, workshops; voorzieningen in de 
buurt, vriendelijkheid, mensen kijken naar elkaar om; prima leefbaar; Prima; is dat een taak voor CP? 
Woning aanzicht midden in dorp? Leuke buurt wordt negatief beïnvloed door 1 bewoner; Heel goed, 
maar wat meer info over wat er allemaal is in het dorp zou prettig zijn; meer activiteiten (muziek/
theatertjes) in de grote kerk, Te Plak en in het dorpshuis. Uitgaan van wat vind de Pingjumer leuk!! 
Waar is behoefte aan? 

De	tuin	is	door	tekort	aan	vrijwilligers	een	bloementuin	geworden,	hetgeen	een	succes	was!	Het	was	
voorgaande	jaren	een	groentetuin.	Wat	doen	we	met	de	tuin?	
Groentetuin in principe niet voor bedrijven/restaurants. Ander concept, 1. Verhuur aan particulieren/
bewoners. 2. Toch vrijwilligers aantrekken, die zelf volgens een samen gemaakte afspraak groenten 
meekunnen nemen en de rest/het overige verkopen. Bijv. een mooie kraam maken met de cliënten 
van Te Plak en deze voor de school plaatsen in het zicht van de bewoners en vullen v/d kraam moet 
door 1 persoon gebeuren (voor een beloning) “Voor wat hoort wat”!; weer een pluktuin met koffie en 
perceeltjes voor een groentetuin; bloementuin is prima; Bloementuin was erg mooi en leuk, 
bloemschikcursus daarna, groentetuin waar haal je de vrijwilligers vandaan? Maar we  willen wel klant 
blijven; Bloemen zijn mooi.  

Rondvraag	
- Leontine is tijdens het officiële deel, wegens ander verplichtingen vertrokken, wel wilde ze nog 

aangeven dat zij bij de regentonnen actie in maart 2020 geen folder ontvangen heeft. En 
misschien meer leden niet(?). De folder is huis aan huis bezorgd en het heeft in de Halsbân 
gestaan! 

- Daan vond het erg gezellig om hier te zijn en weer mensen om zich heen te hebben. 
Complimenteerde Jouke voor zijn financiële verantwoording. 

- Gré vond het gebeuren rond de eetgroep nog onduidelijk. Dat klopt, het hangt af van “De 
kroeg”. Wordt deze overgedragen of niet. Zo niet dan word het een lastig verhaal. 

- Geertje roept leden op om deel te nemen aan het afstemmingsoverleg. 
- Geertje vraagt of er van één of meerdere deelnemers van deze ALV iets willen schrijven over 

deze ALV voor de Halsbân. 

Sluiting om precies 20.55 uur 

Jos Fries
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