
 
 
CONCEPT Notulen Algemene Jaarvergadering 4 april 2017 

1. Opening 

Pim Pera heet ±60 personen welkom. Een bijzonder woord van welkom aan de ereleden, 

vertegenwoordigers van de fracties CDA, WB, VVD en Groen Links van de gemeente 

Westellingwerf, Eddie Lania van de Vereniging Kleine Dorpen en Geeske Visser van het 

Gebiedsteam Noordwolde. De bestuursleden worden voorgesteld. 

Pim opent met een gedicht in het Stellingswerfs. 

2. Notulen jaarvergadering 19 april 2016 

Inhoudelijk geen opmerkingen. 

N.a.v. de notulen geeft Pim aan dat het ad interim bestuur op 1 oktober 2016 nog geen concreet 

plan kon presenteren maar dat dit vanavond plaatsvindt. 

Jellie Oosterhof wordt bedankt voor het maken van de notulen. 

3. Jaaroverzicht 2016 samengesteld door Anne-Marie van der Geest 

Pim geeft een korte samenvatting van de activiteiten waarmee het bestuur de afgelopen tijd bezig 

is geweest. Er zijn er teams samengesteld die ieder hun eigen onderwerp behandelen en 

terugkoppeling geven aan het bestuur van Dorpsbelang.  

Het secretariaat is overgenomen door Martine Faber, zij stelt zich voor. Anne Gorter is om 

persoonlijke redenen gestopt. 

De organisatie van de SamenLoop voor Hoop heeft de Willewarkerspries ontvangen van de 

Vereniging Kleine Dorpen.  

4. Financieel verslag 

Anne Slot laat de jaarcijfers zien en bespreekt in het kort de 3 rekeningen. De Algemene rekening, 

geen bijzonderheden. AED-rekening, deze is bijna leeg hieruit moet ook het onderhoud voor het 

AED apparaat worden betaald en de herhalingscursussen. Subsidie rekening, hieruit is een uitkering 

gedaan aan het sportcentrum t.b.v. de verbouwing van de sportkantine. Over de 3 rekeningen is er 

een positief saldo. 

5. Verslag Kascommissie 

Remco Gutterswijk en Jacob Boersma hebben de kas gecontroleerd. Het zag er keurig en 

overzichtelijk uit. Pim bedankt de beide heren voor deze taak. Remco Gutterswijk is aftredend. 

Marianne Gutterswijk meldt zich aan als nieuw kascommissie lid. Volgend jaar zal zij samen met 

Jacob Boersma de kas controleren. 

6. Jaarverslag en Financieel verslag Stichting Dorpshuis de Tille 

Klaas Tolman opent met een gedicht en geeft aan welke activiteiten er het afgelopen jaar hebben 

plaats gevonden en wat er in de pen zit de komende tijd. Er is door de vrijwilligers veel werk verzet 

een speciaal woord van dank gaat uit naar Hennie de Vries, Gerrit Dekker en Albert Jager. 

Het dorpshuis is nu een stichting geworden. De exploitatie is in handen van het dorpshuis, 

dorpsbelang is eigenaar van het pand en verhuurt dit aan de Stichting. Verkoop was geen optie 

i.v.m. de hoge overdrachtskosten. De ondergrond is van de kerk. Er is een nieuwe penningmeester 

Jan Dam heeft het overgenomen van Albert Sybesma. Hij wordt door Klaas bedankt met een 

passend cadeau voor zijn inzet. Albert blijft wel bestuurslid. 

Een overzicht van de financiën. Bij de toelichting geeft Klaas aan dat het boekjaar aangepast  is naar 

het seizoen en loopt van juli tot juli.  Hierdoor is er geen overzicht van de periode januari-juli 2016. 

Het bestuur houdt de consumptieprijzen bewust laag met als consequentie dat de opbrengst in 



 
 

verhouding lager ligt dan in de horeca gebruikelijk. Er is op dit moment een negatief saldo. Op de 

vraag van Wim van der Geest of er ook een kascontrole heeft plaatsgevonden geeft Klaas aan dat 

dit niet verplicht is omdat het een stichting betreft, tenzij het uitdrukkelijk in de statuten vermeld 

staat. Het advies van Wim is, gezien de huidige situatie, om een kascommissie in te stellen en een 

begroting en verslag van de uitgaven en opbrengsten van het jaar daarvoor op te maken. Het 

advies wordt meegenomen. Op de vraag of Albert Jager een vrijwilligersvergoeding krijgt, wordt 

ontkennend geantwoord. 

7. Stand van zaken 

Breedband Internet – Kees Thijs geeft een presentatie van de ontwikkelingen op het gebied van 

snel internet. Er is een nieuw voorstel 2017 gedaan m.b.t. glasvezel aansluitingen, lopend bij de 

provincie die deze zomer een besluit zal nemen welke partij het gaat aanbesteden. De commissie 

houdt ons op de hoogte. 

Toekomstwonen.nu – Eddie Lania voorzitter van de Vereniging Kleine Dorpen geeft een 

presentatie met als thema Thuis in Eigen dorp. Alle informatie is terug te vinden op de website 

toekomstwonen.nu Op 13 mei is er een informatiedag over Toekomstwonen bij de Rabobank in 

Wolvega. 

Op 11 en 18 april zijn er informatieavonden over de Omgevingsvisie respectievelijk in Noordwolde 

en Wolvega. 

Parkeerplaats achter de Tille – Anne-Marie van der Geest presenteert de plannen voor de 

parkeerplaats achter dorpshuis de Tille. Van “blubber tot Brinkplein”. Het dorpshuis bestuur heeft 

het kerk- en dorpsbelang bestuur gevraagd hoe wij hier een oplossing voor kunnen vinden. 

Vervolgens is er een werkgroep aan de slag gegaan, er is een tekening gemaakt en subsidie 

aanvragen gaan binnenkort de deur uit. De tekening is ter plaatse in te zien. Als het parkeerterrein 

ingericht gaat worden zal er een beroep gedaan worden op veel vrijwilligers. Wordt vervolgd. 

Gebiedsteam Noordwolde – Geeske Visser geeft een uitleg wat het Gebiedsteam Noordwolde voor 

de bewoners kan betekenen. Geeske is opbouwwerker en kan behulpzaam zijn bij allerlei 

hulpvragen op het gebied van Hulp in de huishouding, Jeugdzorg, Schuldsanering, Administratieve 

hulp en Maatschappelijk werk. Het Gebiedsteam heeft zitting in het Vlechtwerk in Noordwolde en 

is dagelijks aanwezig. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente 

www.weststellingwerf.nl 

Opzomerweek – Pim geeft aan dat de opzomerweek voor de deur staat in de week van 22 april. Wij 

krijgen hiervoor subsidie van de gemeente en het is aan de bewoners, binnen de bebouwde kom, 

hun straten en stoepen zelf schoon en netjes te houden. Mochten er werkzaamheden zijn of 

eigendommen van de gemeente zijn die onderhoud behoeven dan kunnen die doorgegeven 

worden op het algemene informatienummer van de gemeente. Meer informatie over de 

groenvoorziening kan ingewonnen worden bij de commissieleden, Pim Pera en Alletta de Weert. 

8. Presentatie Dorpsbelang 2.0 

Katja Moesker en Anke Slot presenteren de plannen van het a.i. bestuur Dorpsbelang. Via het 

downloaden van de app. ProConnect Prowise wordt de aanwezigen gevraagd woorden te appen 

die hun te binnen schieten als ze het woord Dorpsbelang horen.  

De woorden die het meest genoemd worden zijn: Leefbaarheid, saamhorigheid, verbinden. 

Het doel van het dorpsbelang is om een leefbaar en fijn dorp voor de Boijligers te waarborgen.  

Uitgangspunt is de doelen van de opgestelde Dorpsvisie te realiseren. Hiervoor zijn thema groepen 



 
 

in het leven te roepen. Voorbeelden zijn: werkgroepen Sport en Jongeren, Leefbaarheid ouderen, 

Duurzaamheid, Communicatie, Internet, Verkeer en Groen. Het doel is om iedere maand tijdens 

ons overleg een themagroep te benaderen die wij kunnen horen. 

 

Reacties: 

Aize Marks reageert na afloop va de presentatie en is van mening dat het dorpsbelang op de goede 

weg is. Vanuit de tuincommissie vraagt hij of er budget is voor nieuwe bloembakken. Tevens vraagt 

hij of het DB de mogelijkheden tot aanschaf van een duofiets wil bespreken, het liefst voor 2 want 

samen fietsen is wel zo gezellig. 

Pim geeft aan dat zijn voorstellen besproken zullen worden. 

Reina Boersma vraagt of tijdens de inventarisatie van de Verkeerscommissie de problemen op de 

Boschoordweg ook zijn bekeken. Pim zegt dat deze meegenomen zijn in de schouw. Graag ziet 

Reina dat er verkeer remmende maatregelen getroffen worden of snelheidsmetingen worden 

gedaan, er wordt erg hard gereden op Boschoordweg. We geven het door aan de commissie 

Verkeer. 

9. Bestuursverkiezing 

Met algemene stemmen wordt door de aanwezigen het a.i. bestuur gekozen. Voorzitter: Pim Pera, 

Secretaris: Martine Faber, Penningmeester: Anne Slot. Algemene leden, Anne-Marie van der Geest 

(adviseur), Anke Slot, Katja Moesker en Alletta de Weert (notulist). 

10. Presentatie Nieuwe website 

Katja Moesker en Sabine Dam hebben met behulp van Te Kiek Webdesign een nieuwe website 

gemaakt, www.boijl.com die in het kort besproken wordt en na vandaag live gaat. Nieuw is de 

rubriek Boijl bloeit waarin portretjes van Boijligers te zien zijn, deze zullen per maand ge update 

worden. Er zijn links naar diverse pagina’s van verenigingen. Het beheer is in handen van Katja 

Moesker en Sabine Dam. Via het mailadres webbeheer@boijl.com kunnen opmerkingen 

doorgegeven worden. 

Ook is er een Facebookpagina Boijl aangemaakt, de beheerders zijn Bernarda Pera en Sabine Dam. 

11. W.v.t.t.k. 

Marc Goddijn – Is het een idee om een competentiebank voor Boijligers te maken? 

Yvonne Gutterswijk – Er is een vrijwilligerslijst beschikbaar van mensen die van en naar willen 

rijden, kan deze ook op de website en FB geplaatst worden? 

Antwoord Pim: Beide voorstellen worden meegenomen. 

12. Sluiting 

Om 22.10 bedankt Pim iedereen voor zijn/haar inbreng en komst en wenst iedereen een welthuis.  

 


