
 
Notulen Vergadering DB 2-5-2018 

Aanwezig: Pim Pera, Anne Slot, Katja Moesker, Anke Slot, Suzanne Edema, Janko de Jong en Alletta de Weert 

(notulen). 

Afwezig: Aukje Jager 

1. Opening. Pim heet iedereen van harte welkom in het bijzonder Suzanne en Janko die voor het eerst 

meedraaien bij onze vergadering.  Aukje kon deze avond niet maar zal de volgende vergadering 

aanschuiven. 

 

2. Actuele zaken in ons dorp. Geen bijzonderheden te melden 

3. Evaluatie ALV  

- Het financieel overzicht is ingekort maar was nu te beknopt. 

- Het zakelijke gedeelte voor de pauze wordt als saai ervaren en gezien als een verplicht nummer 

- De gemiddelde leeftijd van de bezoekers was erg hoog. Totaal ± 40 personen. 

- Volgende keer een thema kiezen en wellicht een voor presentatie maken op de website 

- Het is bedoeld voor de inwoners, via een enquête vragen voor welke thema de ze naar de ALV 

zouden komen 

- In Januari het onderwerp ALV op de agenda plaatsen. Aktie: Alletta 

Vrijwilligers mijn huis op maat. De personen die zich opgegeven hebben zijn aan Mieke Koot 

doorgegeven. Wij zullen contact met hen opnemen wanneer de training in juli heeft 

plaatsgevonden. Aktie: Katja/Alletta 

Vervolg levensloopbestendig Boijl  

- Behoefte peilen bij de koersbal 

- Erica Harmsen vragen of zij bij de bejaardengym de behoefte wil peilen 

- Een avond organiseren 

- Idee om op de plantjesmarkt te gaan staan en daar de mensen vragen naar hun wensen. Er zijn 

4 thema’s tijdens de avond naar voren gekomen die het meest belangrijk gevonden worden. 

Burenhulp, Vervoer, Diensten en Socialiteit. Suzanne en Pim willen wel helpen. Katja zal een 

afspraak inplannen via datumprikker en ook Erica hiervoor benaderen. 

Thema: Oost, West, Boijl, Best. Aktie: Katja 

Actie mantelzorg woningen (n.a.v. klachten op ALV) – dit thema zal Pim via de gemeente en VKD 

bespreekbaar maken, hij zal een mail opstellen. Aktie: Pim 

Burenhulp/competentiebank – zie plantjesmarkt. 

Bermbeheer – Aize Marks, Anne-Marie, Henk Roeles worden op de hoogte gebracht van de stand 

van zaken door Pim. Aktie: Pim 

Kennismaking Suzanne en Janco – Suzanne en Janco stellen zich voor. Suzanne woont aan de 

Kerkweg samen met man en zoontje. Ze heeft rechten gestudeerd en werkt in Groningen. Het lijkt 

haar leuk om actief mee te denken binnen ons team voor bestuurlijke zaken in en rondom het dorp. 

Janco woont aan de Boschoordweg met vrouw en 2 kinderen. Na Oosterwolde en Noordwolde 

hebben ze hun plaats in Boijl gevonden. Janco is momenteel herstellende van een val en zit in de 

ziektewet. Hij heeft in Oosterwolde veel voor het jongerenwerk betekent en hoopt dat hier op te 

kunnen pakken en via deze weg meer mensen in Boijl te leren kennen. 



 
Pim heet ze van harte welkom op de vergaderingen en hoopt dat ze mee willen denken in de 

verschillende commissies. Om zich in te kunnen lezen wijst hij ze op de notulen die op de website te 

vinden zijn. Ook krijgen ze de dorpsvisie mee. Hierin staan de thema s omschreven die wij tot 2020 

zullen uitvoeren. 

4. Ingekomen stukken, mailbehandeling 

6-4 Doarpswurk – verslag bijeenkomst zorgzame dorpen en uitnodiging voor 31 mei. Alletta zal Erica 

en Tea vragen of zij hiernaar toe gaan. Aktie: Alletta 

10-4 Doarpswurk – ter kennisgeving aangenomen. Aanleveren ideeën Groene Loper en uitnodiging 

Publieksdebat Omgevingsvisie. 

17-4 Gemeente Weststellingwerf – Leeftijdsopbouw per dorp d.d. 1-1-2018 (t.b.v. ALV) 

19-4 Gemeente Weststellingwerf – Nieuwsbrief nr. 5 – ter info 

25-4 Pim Pera – link AVG dorpsbelangen. De nieuwe (privacy)wetgeving is ook voor non-profit 

organisaties van toepassing. Suzanne schrijft een stukje over Algemene Verordening 

Gegevensbescherming in de dorpskrant. Aktie: Suzanne 

1-5 VKD – Uitnodiging Algemene jaarvergadering 30 mei. Pim gaat hiernaar toe en houdt ons op de 

hoogte. Aktie: Pim 

1-5 Gemeente Weststellingwerf – Uitslag verkeersmeting Verwersweg. Door Katja aan ons 

doorgemaild. Geen opvallende resultaten waardoor er aanpassing of actie van ons wordt verwacht. 

17-5 Woningstichting Weststellingwerf – uitnodiging – Pim gaat hier heen. Aktie: Pim 

Slag bij Warns – Wie wil hier een 29 september?  

 

5. Notulen 4-4-2018 Inhoudelijk geen opmerkingen. 

Aktiepunten 

700 jarig bestaan Boijl – Alletta zal een oproep in de dorpskrant plaatsen wie er mee wil denken binnen 

dit comité voor de organisatie in 2020. We denken bijvoorbeeld aan een openlucht toneelstuk, dorpsfilm. 

Katja zal Albertina Spijkers benaderen of zij hier een idee over heeft. Aktie: Alletta en Katja 

 

Status Opzomerweek – Anke schrijft een stukje voor de dorpskrant. Aktie: Anke 

 

AED -  n.a.v. de uitkomst van de ALV wordt het donateursgeld met 1 euro verhoogd. De reservering 

hiervan komt ten gunste van het onderhoud en cursussen. Pim zal Alletta de presentatie mailen om een 

kort verslag in de dorpskrant te plaatsen over de ALV. Aktie: Pim 

 

6. Bestuur - kandidaten. Hebben zich voorgesteld. 

 

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

 

Anne – Comm. Duurzaamheid – Ze zijn in overleg hoe we verder gaan met de plannen. De comm. 

Komt met een voorstel naar het bestuur. De bedoeling is dat er meerdere personen gaan 

deelnemen. Wordt vervolgd. 

Anke – Op Facebook is er recent een discussie geweest over de activiteiten op Koningsdag. Is het 

een idee om alle verenigingen en organiserende commissies uit te nodigen hoe we een leuk 

jaarprogramma kunnen maken voor het dorp. In te plannen in september en misschien leuk voor 

de burendag. Er kan voor de burendag subsidie aangevraagd worden via het Oranje Fonds. Janco 

zal naar de aanvraag kijken. Aktie: Janco 

Uitnodigen diverse verenigingen en organiserende commissies? Wanneer?  - Aktie: Alletta 



 
Mudrun – Het organiseren hiervan verloopt moeizaam. De commissie leden Helen, Niels, Leonie en 

Fenji kunnen moeilijk een datum vinden voor overleg. De bedoeling was iets te organiseren voor de 

jeugd van 12 tot 16 jaar. Janco heeft ervaring en zou hier wel iets in kunnen betekenen. Anke en 

Janco gaan hier samen naar kijken. Aktie: Anke en Janco. 

 

Alletta – Heeft op Facebook een actie van de ANWB gezien om ideeën aan te dragen voor een idee 

of project waar je financiële steun voor kunt vragen. Is het een idee om een oplaadpunt voor 

elektrische auto’s aan te vragen voor het Brinkplein. Alletta zal de informatie doorgeven aan Anne-

Marie. Aktie: Alletta 

 

App Boijl Bloeit – Ledenwerving Anne mailt de werkinstructie naar ons allen. Aktie: Anne 

 

8. Pim bedankt iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en wenst iedereen welthuis. 

 

Volgende vergadering 13 juni i.v.m. bezetting Tille is deze datum verplaatst, Aanvang 20.00 uur 

Geplande vergaderdata:  

 

4 juli 

1 augustus 

12 september 

3 oktober 

7 november 

12 december   



 
 

Actiepunten 

Lijst verenigingen Up to date houden Alletta Lopende 

Verkeer Stand van zaken, bestrating 
Schoolzone 

Katja Lopende 

Parkeerterrein de Tille Stand van zaken Anne-Marie Lopende 

Duo-Fiets Activiteit organisatie comm. Maak 
t mee 19 mei 

Katja 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  

Allen Lopende 

Dorpshuiscommissie Uitnodigen vergadering 12 sept Alletta  

700 jarig bestaan Oproep comm leden Alletta  

Deelnemers cursus Mijn huis op 
maat benaderen 

Na 1 juli  Katja/Alletta  

Zelfbeheer Groen Resultaten melden dorpskrant Anke  

Foto bestuur vervangen website Na nieuwe invulling bestuur   

Inplannen ALV thema Op de agenda in januari 2019 Alletta  

Plantjesmarkt Boijl 26 mei, standje met thema Oost, 
West, Boijl, Best 

Katja/Pim/Suz
anne 

 

Mantelzorg woningen Mail naar gemeente en VKD Pim  

Bermbeheer, aktiepunt ALV Doorgeven aan desbetreffende 
personen 

Pim  

Bijeenkomst 31 mei Zorgzame 
dorpen 

Erica en Tea benaderen Alletta  

Bijeenkomst Woningstichting  17 mei Pim  

Slag bij Warns 29 september – Wie? Allen  

AED – verhoging 1 euro 
donateursgeld. ALV verslag 

Melden in dorpskrant Alletta  

AVG bestendig  Uitleg nieuwe wetgeving Suzanne  

ANWB actie Idee doorgeven aan AM Alletta  

Burendag 22 september – ideeën 
 
Subsidie aanvraag bekijken 

Allen 
 
Janco 

 

  


