
 
Notulen Vergadering DB 13-6-2018 

Aanwezig: Anne Slot, Katja Moesker, Anke Slot, Suzanne Edema, Aukje Jager en Alletta de Weert (notulen). 

Afwezig: Pim Pera, Janco de Jong 

1. Opening. Katja zit de vergadering voor in afwezigheid van Pim en heet iedereen van harte welkom  

2. Actuele zaken in ons dorp. Geen bijzonderheden te melden. Voor wat betreft het café is er alleen 

een milieumelding geweest. 

3. Ingekomen stukken 

31-5 Gebiedsteam gem. Weststellingwerf – zij hebben bij ons een oproep geplaatst voor een 

vrijwilliger die bij iemand in Boijl het gazon kan maaien. Katja vraagt eerst nadere informatie aan bij 

het gebiedsteam, zodat we iets gerichter een oproep op FB kunnen plaatsen in welke buurt er 

gezocht wordt. Aktie: Katja 

5-6 gem. Weststellingwerf de Omgevingsvisie ligt ter inzage. Aukje gaat hier samen met Pim 

inhoudelijk naar kijken. Mochten er opmerkingen zijn dan zullen zij die intern bij ons kenbaar maken 

en eventueel doorgeven aan de gemeente. Aktie: Pim en Aukje. 

Overige stukken ter kennisgeving aangenomen. 

4. Notulen 2-5 en actiepunten. 

Geen opmerkingen over de notulen van 2-5. 

Alletta zal de opmerkingen van Pim aanpassen in de notulen van de ALV, waarna Katja deze op de 

site al plaatsen. 

Parkeerterrein de Tille – Het vordert gestaag. De laatste hand wordt gelegd. De 

gebruikersovereenkomst zal nader door Suzanne met Pim bekeken worden.  

Duo-fiets, na de geringe belangstelling tijdens Maak t mee 19 mei wordt besloten hier voorlopig geen 

aandacht meer aan te besteden. Punt is hiermee afgehandeld. 

Ledenwerving – Anne heeft de nieuwe handleiding naar ons allen gemaild. De app kan gedownload 

worden. Alletta zal een nieuwe straten indeling maken voor de te bezoeken adressen van potentiële 

leden. Aktie: Alletta 

700 jarig bestaan de oproep in de dorpskrant heeft geen aanmeldingen voor de organisatie 

opgeleverd. Om een dorpsfilm te maken geeft Anke aan dat via Vroegerdichtbij.nl scholen hier via 

een programma gebruik van kunnen maken. Ze zal dit doorgeven aan Koen directeur van de 

basisschool. Aktie: Anke 

Alletta zal een brainstormsessie inplannen in september. Een aantal verenigingen zal hiervoor 

uitgenodigd worden. Aktie: Alletta 

Zelfbeheer Groen – genoemde actiepunten zullen gecheckt worden bij H. Greaves-Lord Marks of 

deze zijn uitgevoerd. Aktie: Anke 

Foto bestuur – een nieuwe foto voor op de website zal gemaakt worden 4 juli voorafgaand aan de 

vergadering. Een quote van Aukje en Suzanne op de website hiervoor zal Katja een formulier 

toesturen. Aktie: allen aanwezig zijn op 4 juli 19.45 uur 

Mantelzorgwoningen – de wetgeving hieromtrent is inmiddels al behandeld bij VKD. Zal verder ter 

sprake gebracht worden bij het nieuwe college. Lopende. 

Bermbeheer is verwerkt de mensen zijn op de hoogte gebracht. 

Bijeenkomst woningstichting Westellingwerf op 17 mei is Pim hiernaar toe geweest. Weinig nieuws 

onder de zon. De grond voor de Groene Zoom is nog steeds in het bezit van de WS. Goede ideeën 

voor invulling van deze grond zijn welkom. In de dorpen wordt voorlopig niet gebouwd. 

Slag bij Warns geen belangstelling voor. 



 
Burendag – Janco wil deze wel organiseren op 22 september. Aukje zal proberen via Kinderwerk en 

Dorpsgemeenschap hiervoor mensen te enthousiasmeren die Janco hierbij willen en kunnen helpen.  

Volgende vergadering komen wij hierop terug. Aktie: Janco/Aukje 

 

5. AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Suzanne heeft een Privacy Statement opgesteld welke op de website geplaatst kan worden. Verder 

is er een protocol hoe te handelen bij een data lek. De documenten worden door Suzanne toegelicht. 

Er is een registratieplicht indien er een data lek is ontstaan bij 1 van de bestuursleden, te denken valt 

aan een gehackte pc of vermiste telefoon.  Bij deze wordt vastgesteld dat Suzanne de contactpersoon 

is voor de AVG. Katja zal de informatie op onze website plaatsen. Aktie: Katja 

 

6. Mijn Huis op Maat 

Er zijn 6 vrijwilligers die de cursus gaan volgen. Erica Harmsen en Berend Slot gaan op 16 juli naar 

een bijeenkomst in Oosterstreek. Hoe e.e.a. een vervolg krijgt moeten we nog bespreken. Er zal een 

informatieavond georganiseerd moeten worden. Aanspreekpunt hiervoor zijn Pim en Suzanne. 

Aktie: Pim en Suzanne 

 

7. Woningbouw 

Op verzoek van Aukje hebben we een toegevoegd agendapunt. Aukje maakt zich zorgen om de 

afname van de huurwoningen in Boijl. De huurwoningen die vrijkomen worden door de 

woningstichtingen te koop aangeboden. Hierdoor zijn er minder woningen beschikbaar voor 

jongeren die in Boijl willen (blijven) wonen en niet direct willen kopen. Wij leggen uit dat wij dit 

kenbaar gemaakt hebben bij de gemeente maar het beleid van de woningstichtingen is dat er 

voorlopig geen plannen zijn tot uitbreiding. Er zijn voldoende woningen beschikbaar volgens de 

cijfers. 

 

8. W.v.t.t.k. 

Hackaton – Katja heeft al meerdere malen een Hackaton gedaan voor haar werk, zij is hierover erg 

enthousiast. Een Hackaton is een marathonvergadering waarbij diverse personen, met verschillende 

disciplines en kwaliteiten, binnen 24 uur een oplossing gaan zoeken voor een bepaald vraagstuk. 

Graag zou ze binnen Dorpsbelang ook op deze wijze een vraagstuk behandelen. Je kunt hiervoor 

wellicht subsidie krijgen bij de gemeente. Katja vraagt bij Klaas Hallema informatie op. Via een 

SCRUM-projectteam kan er een taakverdeling gemaakt worden. E.e.a. vergt nogal wat 

voorbereidingstijd. Het thema waar we op uit komen is “Jeugd in Boijl”. Katja zal een oproep plaatsen 

op FB of wij in Boijl ook een SCRUM-ervaring deskundige hebben. Aktie: Katja 

 

Duurzaamheid – Anne geeft aan dat er al veel is gebeurd tijdens de oprichting van deze groep. In de 

toekomst krijgt het een andere samenstelling, het moet nog groter opgezet worden. Wordt vervolgd. 

 

Notuleren- Alletta geeft aan dat ze alleen voor dorpsbelang wil blijven notuleren en zich beperkt met 

de werkgroepen wil bezighouden.  

9. Katja bedankt iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en wenst iedereen welthuis. 

 

Volgende vergadering 4 juli  

Vooraf Foto moment Aanvang 19.45 uur 

Geplande vergaderdata:  



 
 

1 augustus 

12 september 

3 oktober 

7 november 

12 december   



 
 

Actiepunten 

Lijst verenigingen Up to date houden Alletta Lopende 

Parkeerterrein de Tille Stand van zaken Anne-Marie Lopende 

Competentiebank Boijligers Inventariseren behoefte 
dorpsbewoners  

Katja Lopende 

Thema Sport/Jeugd - Mudrun Actie organiseren maart/april 

Helen Gorter 

Anke/Janco Lopende 

Ledenwerving Adressen bezoeken in je buurt, 
download de app  
Nieuwe buurtindeling 

Alletta  

Dorpshuiscommissie Uitnodigen vergadering 12 sept Alletta  

700 jarig bestaan Doorgeven aan Koen voor 
eventuele dorpsfilm Vroeger 
dichtbij.nl 
 
Brainstormsessie inplannen 
september 

Anke 
 
 
 
Alletta 

 

Mijn huis op maat Na 16 juli, info avond organiseren Pim/Suzanne  

Zelfbeheer Groen Checken op uitgevoerde werkzmhd Anke  

Foto bestuur vervangen website Na nieuwe invulling bestuur  4 juli 

Inplannen ALV-thema Op de agenda in januari 2019 Alletta  

AVG   Uitleg nieuwe wetgeving op 
website plaatsen 

Katja  

Omgevingsvisie doornemen  Pim/Aukje  

Burendag 22 september – ideeën 
 
Subsidie aanvraag bekijken 
Informeren naar helpenden 

Allen 
 
Janco 
Aukje 

 

Oproep vrijwilliger gazon maaien Informeren bij gebiedsteam, 
oproep op FB plaatsen 

Katja  

  


