
 
Notulen Vergadering DB 4 oktober 2017. 

Aanwezig: Pim Pera, Anne-Marie van der Geest, Anke Slot, Katja Moesker, Anne Slot(later) en Alletta de 

Weert (notulen). 

Gasten: Rosé Buskermolen, Helen Gorter, Leonie de Weert, Fen-Yi Klaassen. Afwezig: Yinka Kremer en Niels 

Minnaert. 

1. Opening. Pim heet iedereen van harte welkom in het bijzonder onze gasten die aanwezig zijn om het 

thema Jeugd te bespreken. 

 

2. Thema - Jeugd 

Rosé stelt zich voor, zij is buurtsportcoach van de gemeente Weststellingwerf. Het is haar taak om ervoor 

te zorgen dat de jeugd zich meer kwalitatief gaat bewegen, zij ondersteunt scholen bij het geven van 

goede gymlessen en biedt verenigingen ondersteuning bij het organiseren van activiteiten. 

Ook Helen, Leonie en Fen-Yi stellen zich voor. 

Op de vraag aan de dames is, waar denken jullie dat er behoefte aan is, geven zij aan dat er buiten voetbal 

niet zoveel keus is om te sporten in Boijl. Streetdance was heel leuk maar is gestopt. Rosé geeft aan dat 

dit heel herkenbaar is in de kleine dorpen. De mensen willen geen lid meer worden van een vereniging, 

kortdurende clinics zijn meer in trek. Onder de scholen in Weststellingwerf wordt er een enquête 

gehouden om te inventariseren wat er leeft, waar hebben de kinderen behoefte aan. 

In Exmorra is een winter en zomerprogramma opgesteld waarbij ze via clinics, gedurende 4 weken,  

kennis konden maken met o.a. hardlopen, karate, kaatsen en judo. 

De dames geven aan dat het niet alleen op het gebied van sport ontbreekt aan activiteiten maar er ook 

behoefte is aan bijvoorbeeld een teenage party.  Al pratende komen er al ideeën om Bossabol, sportdag 

voor de jeugd, Mudloop of Obstacle run te organiseren. 

Rosé geeft aan dat ze hulp kan bieden bij het aanleveren van draaiboeken of materialen verhuur. 

Hiervoor is een beperkt budget beschikbaar. Aangegeven wordt dat bij het organiseren van activiteiten 

goed de verzekering geraadpleegd dient te worden. De dames zullen hun ideeën verder uitwerken. 

Afgesproken wordt dat Helen het aanspreekpunt is vanuit Boijl, Anke, Katja en Alletta vanuit het bestuur. 

Een 1e activiteit zal georganiseerd worden in maart/april.  

 

3. Wat is er gebeurd afgelopen maand 

30 september, Bezoek burgemeester van de Nadort op bezoek. Kinder- en ouderenmiddag. 

De VKD vond het een leuke ontvangst in Boijl, jong en oud door elkaar heen, leuk versierde zaal. Pim 

geeft een beschrijving van de dag. 

Anke/Alletta en Natasja van de Kinderkei waren tevreden over de samenwerking. De Duo-fiets is niet 

gebruikt/getest vanwege het slechte weer. Alleen Annie Winters heeft een rondje in de Tille gefietst met 

de burgemeester. De Duo-fiets kunnen we via de Menning ook lenen/huren op een nader te bepalen 

tijdstip.  De kosten (rekening van de Tille) van deze middag kunnen gedeclareerd worden bij de VKD 

info@vkd.nl. Aktie: Anne 

Voor de kennismaking met de gemeente heeft de burgemeester 100 dagen uitgetrokken. We gaan nog 

bekijken of we de burgemeester hiervoor in ons dorp uitnodigen, we zijn het erover eens dat het wel 

functioneel moet zijn. 

’s Avonds was er een ladiesnight in het dorpshuis georganiseerd, deze is goed bezocht en het zag er 

allemaal heel gezellig uit. 

1 oktober was de opening van het café, namens dorpsbelang heeft Alletta een bloemetje verzorgd. 

 



 
4. Notulen 6-9 

Inhoudelijk geen opmerkingen. 

Parkeerterrein achter de Tille – Anne-Marie geeft aan dat de subsidie bij het IMF nog niet is aangevraagd. 

De Rabobank heeft inmiddels een toezegging gedaan, het bedrag is nog niet bekend. Volgende week 

wordt de offerte van de Samenwerking besproken. Aktie: Anne-Marie en Pim 

 

Ledenwerving – De gieters zijn klaar, 50 stuks. Zaterdag 21 oktober gaan we op pad. 

Acties: 

Anne zorgt voor de incasso formulieren 

Iedereen zorgt ervoor dat de ontbrekende adressen in zijn/haar buurt bij Anne aangeleverd worden 

Folder A5 formaat zal aangeleverd worden door Katja, Alletta print deze uit 

Er heeft zich inmiddels al 1 nieuw lid aangemeld via Facebook, Marga van het Klooster, Anne-Marie 

brengt haar een gieter en de foto hiervan zet Katja op FB als vooraankondiging van ons actie de 21e. 

 

Competentiebank – Pim benadert Marc Goddijn en nodigt hem uit voor de volgende vergadering van 1 

november. Actie: Pim 

 

Hackaton – Het idee van Katja om deze te gebruiken voor de jeugd parkeren we voor de lange termijn 

onderwerpen 

Katja geeft aan dat wij als DB, ons op dit moment alleen bezighouden met activiteiten op de korte termijn. 

Ze zou graag zien dat wij ons ook bezig gaan houden met bijvoorbeeld zorginitiatieven zoals die in 

Oldeberkoop, waar het welzijn op dorpsschaal met diverse partijen besproken wordt. Hier zijn ook 

commerciële partijen bij betrokken, zonder subsidies. 

 

Bestuursfunctie – Matthijs de Jonge gaan we benaderen voor een functie binnen ons bestuur. Actie: ?? 

 

Toekomst Wonen.nu – we gaan allemaal naar de bijeenkomst op 15 november. Actie: Allen 

 

5. Ingekomen stukken 

Uitnodiging 24-11 - Open Dorpen Dag, Doarpswurk, Anne-Marie en Pim gaan hiernaartoe. 

Bladkorven – Pim zal Klaas Hallema hierover benaderen. 

 

6. Niet behandelde agendapunten – Hackaton, reeds besproken, zie actielijst. 

 

7. Evaluatie Omgevingsvisie – 12 en 26 september zijn de laatste avonden geweest. Op 22 november is er 

een bijeenkomst gepland, hier wordt een rapport gepresenteerd over alle avonden. Aktie: Allen in de 

agenda noteren 

 

8. Ledenwerving – reeds besproken, zie actielijst.  

9. Opzet Competentiebank- Agendapunt 1 november, reeds besproken. 

10. W.v.t.t.k. 

Anne-Marie heeft voor de subsidie aanvraag bij het IMF onze handtekeningen nodig, wordt ter plaatse 

geregeld. 

 

Alletta heeft tijdens de gezellige middag van 30 september de laptop van dorpshuis de Tille laten vallen. 

De laptop is beschadigd en de kabel aansluiting van de beamer is stuk gegaan. Alletta zal de kosten 

hiervan bij haar eigen verzekering declareren. Aktie: Alletta 



 
 

Alletta heeft een artikel uit de Stellingwerf over de Buurt App aanmelding binnen de gemeente. Je kunt 

je als buurt aanmelden en dan worden er bordjes e.d. beschikbaar gesteld. Oproep of FB? 

 

Anne heeft een aantal personen die het niet eens zijn met de afschrijving van het donateursgeld, hiervan 

is het bedrag gestorneerd. 

 

Anne heeft het geld uit de 10% pot overgemaakt aan de IJsclub voor de lichtmasten. Bedrag 721,50 Euro. 

 

11. Sluiting. Pim bedankt om 22.00 uur iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en wenst iedereen 

welthuis. 

 

20 oktober gaan we uit eten, 19.00 uur in Wapserveen. Katja en Anne-Marie rijden, vertrek 18.30 uur. 

  



 
Actiepunten 

Lijst verenigingen Up to date houden Alletta Lopende 

Inventarisatie Veilig Verkeer Marc de Vries maakt tekening en 
begroting 

Katja Lopende 

Parkeerterrein de Tille Stand van zaken Anne-Marie Lopende 

Duo-Fiets Navragen over huurmogelijkheden 
n.t.b.p. tijdstip 

 ?? 

Competentiebank Boijligers Marc Goddijn maakt een voorzet. Marc Goddijn Agendapunt 1 nov 

Verkeer remmende maatregelen 
Boschoordweg 

Katja informeert naar 
mogelijkheden snelheidsmeter en 
aanhouding van personen 

Katja Datum afspreken 

Vrijwilligerslijst Afspraak Lian Nijenhuis begin 
september 

Katja zoekt naar beschikbare apps 

Katja Lopende 

Lelystad Airport Laagvliegroute, stand van zaken Pim Lopende 

Thema Sport/Jeugd Actie organiseren maart/april Alletta/Anke/K
atja 

Lopende 

Fryske Mienskip op Glas Nieuwe oproep voor aanmelding 
bij DFM 

Anne-Marie Lopende 

Ledenwerving   21 oktober 

Hackaton Toepassen op ander thema Katja Lopende 

Secretaris functie Nienke van Zanden 
 

Anke 
 

 

Factuur de Tille declareren VKD Koffie en thee bezoek VDK bustoer Anne  

Bijeenkomst Toekomst 
Wonen.nu 

 Allen 15 NOV 

Evaluatie Omgevingsvisie Bijeenkomst Allen 22 NOV 

Matthijs de Jonge Vragen voor bestuursfunctie  ?? 

Kosten laptop/kabel beamer Declaratie verzekering Alletta  

 

Volgende vergadering: 

 

1 november 

6 december 

 

20 oktober DB uitje Oude melkfabriek Wapserveen 

 


