
 
Notulen Vergadering DB 3 mei 2017. 

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

(notulen) 

Afwezig: Martine Faber 

1. Opening. 

Pim heet iedereen van harte welkom. 

Vaststelling agenda. 

Punt 2 en 3 worden qua volgorde gewisseld. 

Toegevoegd wordt als punt 4, terugblik ALV 4-4-2017. 

 

2. Notulen 1-3-2017 en actiepunten. 

Inhoudelijk geen opmerkingen. In het vervolg worden de notulen en andere communicatie voorzien 

van ons nieuwe logo. 

 

N.a.v. actiepunten 

Lijst verenigingen – Aktie: Alletta- Lopende 

 

Verkeer - Marc de Vries zal een tekening en begroting maken voor een drempel bij de versmalling 

van school. Deze actie wordt even geparkeerd, Marc heeft het nu te druk met de werkzaamheden 

die hij samen met Theo Kremer verricht voor het parkeerterrein achter de Tille. Aktie: ON HOLD  

Katja 

 

Vaststellen plafondbedrag 

Na bestudering van de statuten staat in art.12 lid F vermeld dat door het DB maximaal € 2.000 

uitgegeven kan worden zonder de leden hierover te raadplegen. “Er kan geen beroep door derden 

worden gedaan.” Voor uitgaven boven dit bedrag moet een Alg. Ledenvergadering belegd worden. 

Aktie: afgehandeld. 

 

Voor uitgaven van de subsidie pot (groen) moeten de aangesloten buurten om toestemming 

worden gevraagd. 

 

Brainstormsessie school/buurt sportwerker: Aktie: Anke ON HOLD 

 

AED – Petra Kragten volgt deel 2, Reina Boersma wordt benaderd over een herhalingscursus, 

hiermee is dit punt afgehandeld. 

 

Huurovereenkomst dorpshuiscommissie: Aktie: Pim – ON HOLD 

 

Opzomerweek – Gerard van Galen heeft de aangegeven problemen opgelost. Straatwerk aan de 

Brink, afritten Klokkeweg.  

Het bord van Boijl staat nog steeds scheef, Pim zal Sieto Spijksma hierover een mail sturen. Aktie: 

Pim 

Fam. Boersma en Aize Marks hebben een verzoek ingediend om bladkorven te plaatsen. Aktie: Pim 

Overige punten Aize Marks tijdens ALV???? 

 



 
Parkeerterrein achter de Tille – Anne-Marie is naar de bijeenkomst geweest van het Iepen 

Mienskipfuns in Langezwaag. Sake Lageveen van de woningstichting heeft behoorlijk invloed, zijn 

stem is zwaarwegend. De provincie moet het plan beoordelen, het kostenplaatje is begroot op € 

100.000 (ruim aangehouden). Klaas Hallema heeft nog aangegeven om tijdens het inloop spreekuur 

kenbaar te maken of het mogelijk is of onze plannen opgenomen kunnen worden in de kadernota 

van de gemeente. 

Om een bedrag uit de groenvoorziening subsidie pot te kunnen doen moeten de aangesloten 

buurten toestemming geven. Alletta zal hierover een opzet maken voor een mail, te sturen naar de 

contactpersonen van de buurten en ze uitnodigen voor de volgende vergadering. Aktie: Alletta 

 

ALV 4-4-2017/Presentatie DB 2.0 – afgehandeld. 

Website – Alletta geeft aan dat er ergens op de pagina Read More staat i.p.v. Lees Meer, ze zoekt 

het na. Aktie: Alletta 

 

Boijl 700 jarig bestaan doorgeven aan Archiefgroep: Aktie: Alletta 

 

Melding klacht busverbinding: afghandeld. 

 

3. Terugblik ALV 4-4-2017 

Notulen ALV worden goedgekeurd het logo moet nog vervangen worden daarna kunnen deze op 

de website geplaatst worden. Aktie: Alletta/Katja 

 

Aktiepunten ALV 

Gerard Prins heeft gevraagd of er nog bouwplannen zijn. Woningstichting is eigenaar van de grond 

bij de Groene Zoom. Pim zal hier navraag doen. Na inventarisatie zal Pim een brief opstellen. Aktie: 

Pim 

Er is leegloop in alle kleine dorpen, dat is ook bekend bij de VKD.  

Duo fiets – Er zal een oproep in dorpskrant geplaatst worden en op de FB pagina. Wie er 

geïnteresseerd is en wie de organisatie op zich zou willen nemen. Aktie: Alletta/Katja 

Plantenbakken – Aize Marks vraagt vanuit de tuincommissie of er stevige duurzame plantenbakken 

bij de Tille geplaatst kunnen worden. Alletta stuurt zijn vraag door naar de dorpshuiscommissie en 

zal terugkoppeling geven aan Aize. Aktie: Alletta 

Competentiebank – Marc Goddijn stelde de vraag of er een competentiebank opgesteld zou 

kunnen worden van/voor Boijligers. Pim informeert naar zijn ideeën en neemt contact met Marc 

op. Aktie: Pim 

Verkeer remmende maatregelen Boschoordweg – Reina Boersma heeft gevraagd of er ook verkeer 

remmende maatregelen getroffen kunnen worden op de Boschoordweg. Aktiepunt voor de 

commissie Verkeer. Aktie: Katja 

Vrijwilligerslijst – Yvonne Gutterswijk gaf aan dat er in het verleden een vrijwilligerslijst 

beschikbaar is geweest. Alletta zal bij Lucie informeren of deze nog digitaal beschikbaar is. Aktie: 

Alletta 

Archiefgroep Boijl – Tijdens de ALV hebben we geen spreektijd gegeven aan de Archiefgroep. 

Voorstel om alle Themagroepen tijdens de volgende vergadering spreektijd te reserveren. Aktie: 

Secretariaat opsteller Agenda. 

Dorpshuisbestuur – Besloten wordt dat het dorpshuisbestuur zelf een vergadering moet beleggen. 

We zullen ze uitnodigen voor een gesprek: Aktie: Pim 

 



 
4. Ingekomen stukken 

22-3 Stellingwarfer Schrieversronte bijeenkomst 19 mei in Oldeberkoop-doorgestuurd naar 

Archiefgroep. 

30-3 Uitnodiging bijeenkomsten omgevingsvisie op 11 en 18 april. Pim, Katja en Anne-Marie zijn 

hier naar toe geweest en hebben deze positief ervaren. We houden de vinger aan de pols. 

1-4 Uitnodiging voor bijeenkomst Toekomstwonen.Nu op 13 mei. Bijeenkomst voor de 

dorpsbelangen is op 12 mei. Anne-Marie en Alletta overleggen nog hierover. 

12-4 Brief Staatsbosbeheer antwoord met verbeterpunten. Deze brief wordt in de dorpskrant 

geplaatst. Aktie: Alletta 

15-4 Lelystad Airport –Pim houdt vinger aan de pols. Aktie: Pim 

20-4 Uitnodiging Belanghoudersoverleg op 11 mei, Geert Pijlman heeft afgezegd. Niemand van ons 

kan op die datum. We gaan ons afmelden. Aktie: Pim 

20-4 Bijeenkomst 3 mei Iepen Mienskipfuns, zie verslag Anne-Marie parkeerterrein de Tille. 

20-4 Minnie Diever mist hun bedrijf op de website. Aktie: Katja 

25-4 Uitnodiging glasvezel bijeenkomst op 11 mei, comm. Breedband en Anne-Marie gaan hier naar 

toe. 

22-6 Uitnodiging ontvangen voor een afscheidsbijeenkomst van burgemeester van Klaveren. Anne-

Marie gaat hier naar toe. Alletta bekijkt het nog even. Anke zorgt voor een passend cadeau. Aktie: 

Anke 

 

5. Rekening overzicht dorpshuis de Tille 

Tijdens de ALV is er een onduidelijke presentatie gegeven door de dorpshuiscommissie. Naderhand 

is hier per mail uitleg over gegeven. Er is onhandig over gecommuniceerd. De rekening is nog 

steeds zichtbaar bij Anne Slot op het scherm, zou nu niet meer zichtbaar zijn. Als dorpsbelang 

bestuur willen we wel graag per boekjaar een overzicht in de financiën hebben. Volgend jaar zullen 

we geen cijfers meer van het dorpshuis tonen, zij zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en kunnen zelf 

een vergadering plannen. Anne-Marie en Pim zullen een overleg met de dorpshuis commissie 

inplannen m.b.t. de huurovereenkomst en zullen bovengenoemd punt ook bespreken. Aktie: Pim 

en Anne-Marie 

 

6. Vaststelling Thema s 2017 

Katja stelt de vraag of het een idee is om een groep/thema Sociaal Team op te richten in het kader 

van de activiteiten die de gebiedsmedewerker en toekomstwonen.nu doen. Verder na te denken 

over het instellen van buurtapps. Als een ieder hier zijn gedachten eens over laat gaan, kunnen we 

daar de volgende vergadering op terug komen. 

Jeugd/Sport – uitnodigen voor de eerstvolgende vergadering gepland 5 juli. Voor de volgende 

vergadering ideeën voor personen aandragen in de leeftijd categorie 12-20 jaar die in deze 

commissie plaats zouden kunnen nemen. Aktie: Allen 

Duurzaamheid – Geert Pijlman en Anne Gorter uitnodigen voor de vergadering van 6 september. 

Aktie: Martine 

 

7. W.v.t.t.k. 

Opzomerweek – Anke geeft aan dat er tijdens de werkzaamheden op de Brink een bloembak is 

verwijderd door Anne vd Helm. De kosten bedragen € 50,- Besloten wordt dat deze afvoerkosten 

worden betaald uit de pot groenvoorziening. Aktie: Anne 

Notulen reguliere vergadering – Katja vraagt of onze notulen ook op de website geplaatst kunnen 

worden. Besloten wordt dat deze na goedkeurging geplaatst zullen worden. 



 
AED – Wat doen we me de rekening van de AED. Anne-Marie geeft aan dat de AED 10 jaar geleden 

geplaatst is met spontane giften van bewoners uit Boijl. De rekening is nu bijna leeg, is het een idee 

om opnieuw een oproep te doen om een vrijwillige bijdrage. Alletta plaatst een oproep in de 

dorpskrant. Na verschijning kunnen we dan bekijken of we de rekening laten bestaan of opheffen 

en de kosten voor onderhoud van de reguliere bankrekening afschrijven. Aktie: Alletta 

 

Ledenwerving – Anne-Marie wil graag de volgende vergadering bespreken hoe wij met de 

ledenwerving omgaan in de toekomst. Agendapunt voor de volgende vergadering. Aktie: Alletta 

 

8. Sluiting 

Pim sluit de vergadering om 22.30 uur.  



 
Actiepunten 

Lijst verenigingen Up to date houden Alletta Lopende 

Inventarisatie Veilig Verkeer Marc de Vries maakt tekening en 
begroting 

Katja Geparkeerd, 
wordt opgepakt 
na Parkeerterrein 
de Tille 

Brainstormsessie tussen school 
en buurtsportwerker 

Inplannen Anke ON HOLD 

Huurovereenkomst 
dorpshuiscommissie 

Akkoord doormailen naar Roelof 
de Nekker 

Pim ON HOLD 

Opzomerweek Bord Boijl staat nog scheef, 
doorgeven aan gem. 

3 Bladkorven aanvragen 

Pim 

 

Pim 

 

Parkeerterrein de Tille Stand van zaken 

Brief opstellen voor de aangesloten 
buurten, uitkering subsidie pot 
groenvoorziening en uitnodigen 
voor volg. vergadering 

Anne-Marie 

Alletta 

 

Lopende 

Website Ergens staat Read More ipv Lees 
Meer 

Notulen ALV vzv nieuw 
logo/daarna plaatsen 

Goedgekeurde notulen plaatsen als 
PDF 

Alletta 

 

Alletta/Katja 

 

Katja 

 

Boijl 700 jaar Doorgeven aan archiefgroep Alletta  

Bouwplannen Boijl Navraag woningstichting Pim  

Duo-fiets Oproep in dorpskrant/FB Alletta/Katja  

Plantenbakken bij de Tille Doorgeven aan 
dorpshuiscomm./terugkoppeling 
Aize Marks 

Alletta  

Competentiebank Boijligers Ideeën navragen bij Marc Goddijn Pim  

Verkeer remmende maatregelen 
Boschoordweg 

Commissie Verkeer Katja  

Vrijwilligerslijst Digitale versie, bij Lucie informeren Alletta  

Dorpshuis commissie Gesprek inplannen Pim  

Brief staatsbosbeheer Plaatsen in dorpskrant Alletta  



 
Lelystad Airport Laagvliegroute, stand van zaken Pim  

Afmelden bijeenkomst 11 mei 
belanghoudersoverleg 

 Pim  

Bedrijfsgegevens Diever 
Handelsonderneming  

op website plaatsen Katja  

Cadeau afscheid burgemeester  Anke  

Thema Sport/Jeugd Ideeën voor personen 12-20 jr Allen Volg.vergadering 

Thema Duurzaamheid Uitnodigen Geert Pijlman en Anne 
Gorter voor verg. 6-9 

Martine  

Afvoerkosten plantenbak Brink 
betalen  

Subsidiepot groenvoorziening Anne  

Oproep vrijwillige bijdrage AED Plaatsen in dorpskrant Alletta  

Ledenwerving Agendapunt volg. Vergadering Alletta  

 

Volgende vergadering: 

Woensdag  7 Juni 2017, Uutbouw de Tille, aanvang 20.00 uur. 

 


