
 
Notulen Vergadering DB 22 januari 2018 

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

(notulen). 

Afwezig: Pim Pera (ziek) 

1. Opening. Door ziekte van Pim heet Katja, als vervangend voorzitter, iedereen van harte welkom.  

2. Actuele zaken in ons dorp 

Anke heeft Geesje Harsevoort een bloemetje bezorgd namens Dorpsbelang wat ze erg waardeerde. 

Ze heeft nog een moeilijk en lang traject te gaan. 

Katja zal nog een kaart sturen naar de familie Eibergen i.v.m. het overlijden van hun zoon Richard. 

Maak ’t mee was een groot succes, 16 deelnemers hebben een vogeltaart gemaakt in het café. De 

volgende activiteit zal een High Tea in het dorpshuis zijn, Tea de Groot zal de organisatie hiervan op 

zich nemen. 

3. Ingekomen stukken/mailbehandeling 

14-1 Notulen Archiefgroep, Alletta zal Rient Menger vragen naar de inhoud en kosten van de vertaling 

van de Oorkonde 1320 van het Bisschoppelijk Museum. Aktie: Alletta 

24-1 Prijsuitreiking € 2018, Iepen Mienskipfuns te Leeuwarden. Anne-Marie en Theo gaan hiernaar toe 

i.v.m. de nominatie voor deze prijs voor het Brinkplein. 

18-1 Gem. Weststellingwerf-Ontwerp Omgevingsvisie Weststellingwerf, inloopspreekuur 5 februari. 

Anne-Marie en Katja gaan bekijken n.a.v. het te downloaden document, of we naar Noordwolde moeten 

gaan of als een reactie per mail voldoende is. Aktie: Anne-Marie en Katja 

18-1 Mail Agentschap Telecom – Informatiebijeenkomst 30 januari van 19-21 uur in Nijeholtpade. 

Betreft: de dekking van mobiele bereikbaarheid in de omgeving. Katja plaatst een oproep op FB en de 

reacties worden verzameld en doorgestuurd naar het agentschap. info@agentschaptelecom.nl 

19-1 via Tea Pijlman mail ontvangen van Roelof Mooi over de intocht van Canadese troepen. Op 11 april 

is het 75 jaar geleden dat Boijl e.o. werd bevrijd. Katja zal hem benaderen met de vraag of hij een stukje 

op FB wil plaatsen hierover. Aktie: Katja 

 

4. Notulen 14-12-2017 Inhoudelijk geen opmerkingen. 

Aktiepunten 

Competentiebank, agendapunt 7 februari 2018.  

Kosten Laptop/Beamer kabel Tille, Alletta heeft de declaratie ingediend maar Jan Dam heeft nog niets 

gehoord over vergoeding van de kosten door haar verzekering. Alletta zal hiernaar informeren. Aktie: 

Alletta 

Ledenwerfactie - Katja heeft al een aantal nieuwe donateurs kunnen inschrijven, de overige leden 

moeten nog in hun buurt de openstaande adressen langs om leden te werven. Aktie: Allen 

Openstaande actiepunten Pim: Alletta maakt een opsomming en mailt dit naar Pim. Aktie: Alletta 

Duo Fietsen – Anke informeert in Vledder naar de huurmogelijkheden, Katja zal de comm. Maak t mee 

vragen of ze dit aan een activiteit zouden willen koppelen. Aktie: Anke en Katja 

Thema Sport/Jeugd – Anke heeft n.a.v. een gestuurde mail naar Rosé Buskermolen, de naam van 

Meindert Bergsma gekregen voor het organiseren van een survival run. Ze zal contact opnemen met 

Helen over een te organiseren activiteit voor de jeugd. Van Rosé Buskermolen verwachten we niet veel 

ondersteuning. Aktie: Anke 
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5. Comm. Duurzaamheid – Anne komt juist op tijd binnen om dit agendapunt toe te kunnen lichten. 

Op 20 februari organiseert de commissie een informatiebijeenkomst in de Tille voor alle inwoners. 

We kunnen uitleg verwachten over de warmtecamera door buurkracht, uitleg over een gedane 

warmtescan bij een woning in Boijl. Op Facebook zal een link geplaatst worden van buurkracht, waar 

bewoners online een vragenlijst in kunnen vullen. Er is een bedrag van € 2000 beschikbaar voor deze 

commissie om te onderzoeken in hoeverre de Boijligers mee willen werken aan het realiseren van 

een Energie Neuraal Boijl 2025. 

 

6. Brinkplein – status/plannen Anne-Marie vindt dat de activiteiten vanuit uitvoeringscommissie 

moeizaam verlopen. Marc en Theo zijn heel druk, maar van de overige leden is er weinig actie. 

Begin januari is er opgeruimd met veel medewerkers. Behalve Jenno Kremer, was er niemand van 

de OJP, ondanks de toezegging. De creatieve commissie heeft gekozen voor de kleur Aurelia 

bruin/paarse variant met antraciet stenen als vakverdeling. A.s. vrijdag (26 jan) komt de commissie 

weer bij elkaar. Anne-Marie zal haar problemen qua uitvoering bespreken en aandringen op een 

duidelijke taakverdeling. Wordt vervolgd. 

 

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

Jaarvergadering plannen we op 24 april. Alletta zal Albert vragen naar de beschikbaarheid van de 

zaal.  Aktie: Alletta 

Als agendapunt Jubileumjaar 700 jarig bestaan van Boijl. 

Simone van Engelen alias Hendrika Huusman uit de Baars zullen we benaderen voor de vrolijke 

noot tijdens de vergadering, Katja informeert naar de kosten. Aktie: Katja 

 

Anne geeft aan dat het abonnement voor het onderhoud van de website door Yourhosting wordt 

opgezegd. We hebben een onderhoudscontract met de bouwer van onze site, Kiek WebDesign. 

 

Anne heeft de Financiën over 2017 opgemaakt, de bestanden zijn per mail naar ons verzonden. Er 

is op dit moment een kas/bank saldo van ±500 euro. De volgende vergadering gaan de jaarstukken 

bespreken. Agendapunt 7 februari. Aktie: Alletta 

 

Voor de AED is nog een aparte rekening, maar voor het onderhoud, cursussen en op termijn 

vervanging van het apparaat, is eigenlijk geen geld beschikbaar. We besluiten tijdens de 

jaarvergadering dit als agendapunt op te voeren met een voorstel tot donatie, of verhoging van het 

donateurschap met 1 euro t.b.v. de AED pot. Aktie: Alletta 

 

Anne-Marie geeft aan dat Marian Thijs nooit iets heeft gehoord van het gebiedsteam om het 

voedselpakket te bezorgen en een praatje te maken bij het gezin uit Boijl. Alletta vraagt Pim of het 

überhaupt is doorgegeven aan het gebiedsteam en zo ja, of hij hun hierop wil aanspreken. Aktie: 

Alletta/Pim 

 

Albert Jager en Gerrit Dekker hebben aangegeven dat ze niet tevreden zijn over de communicatie 

en de huidige werksituatie met het dorpshuis bestuur. Ze zijn van plan te stoppen per 1 februari. 

Onderling spreken we onze zorg hierover uit en zijn van mening dat wij onze zorgen kenbaar 

moeten maken bij het dorpshuis bestuur. Ook willen wij graag inzage in de financiën en weten 

wanneer ze de geplande jaarvergadering gaan houden. Agendapunt 7 februari. Aktie: Alletta 

 



 
De Publicatieborden aan het begin en eind van ons dorp worden verzorgd door Gerrit Dekker. 

Echter de rekening van alle publicaties kwam terecht bij Dorpsbelang. Elke vereniging kan gebruik 

maken van de borden, maar moeten zelf de kosten betalen. Anne zal dit met Gerrit opnemen, dat 

hij de aanvrager hierover informeert en doorgeven aan de bordenmaker in Oosterwolde bij wie hij 

de factuur kan indienen. Aktie: Anne 

 

Anke geeft aan dat er reacties zijn vanuit het dorp dat de OJP weinig fysieke cadeaus uitreikt, maar 

veel cadeaubonnen tijdens de bijeenkomst oudejaarsnacht. Anke heeft dit inmiddels doorgegeven 

aan de voorzitter Jesse de Groot. 

 

Alletta vraagt naar de ervaringen van de overige leden met het café/snackbar. De bestellingen 

duren erg lang en ze is van mening dat er weinig initiatief vanuit de beheerders zelf komt v.w.b. 

organisatie van activiteiten. Als DB kunnen we hier weinig aan doen, het is een zaak van de 

beheerders. 

 

8. Katja bedankt om 22.00 uur iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en wenst iedereen welthuis. 

 

Volgende vergadering 7 februari, 19.30 uur (Anne-Marie afwezig)  



 
Actiepunten 

Lijst verenigingen Up to date houden Alletta Lopende 

Verkeer Stand van zaken, Schoolzone, info 
Sito Spijksma 

Katja Lopende 

Parkeerterrein de Tille Stand van zaken Anne-Marie Lopende 

Duo-Fiets 21 april 4 fietsen regelen in 
Vledder 

Activiteit organisatie comm. Maak 
t mee 

Anke 

 

Katja 

 

Competentiebank Boijligers Marc Goddijn maakt een voorzet. Marc Goddijn Agendapunt 7 feb 

Vrijwilligerslijst Katja zoekt naar beschikbare apps 

Zie www.buuv.nl 

Allen Lopende 

Lelystad Airport Laagvliegroute, stand van zaken Pim Lopende 

Thema Sport/Jeugd Actie organiseren maart/april 

Helen Gorter 

Anke  

Ledenwerving Adressen bezoeken in je buurt  Allen JANUARI 

Hackaton Toepassen op ander thema Katja Lopende 

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

Matthijs de Jonge Uitnodiging vergadering 7 feb 2018 PIM 7 feb uitnodigen 

Kosten laptop/kabel beamer Declaratie eigen verzekering Alletta  

Kandidaat bestuur Jesper 
Kraakman 

Benaderen Pim  

Toekomst wonen  Bijeenkomst organiseren (Erica en 
Tea benaderen) 

Alletta 7  feb uitnodigen 

Ledenvergadering 
Dorpshuiscommissie 

Informeren wanneer deze plaats 
gaat vinden bij Marein, financieel 
overzicht voor DB 

Pim  

Kaartje sturen fam Eibergen  Katja  

Kosten oorkonde vertaling Rient Menger benaderen Alletta  

Omgevingsvisie  Document beoordelen, 
bijeenkomst 5 febr 

Anne-
Marie/Katja 

 

Agentschap Telecom Inventariseren mobiele 
bereikbaarheid, reacties 
verzamelen en doorgeven 

Katja  

Intocht Canadezen 11 April 2018 Roelof Mooi benaderen stukje 
schrijven FB 

Katja  

Jaarvergadering 24 April Zaal bespreken, agenda opstellen 
Simone van Engelen (Hendrika 
Huusman) benaderen 
 

Alletta 
 
Katja 

 

 

Volgende vergadering: 

http://www.buuv.nl/


 
 

7 februari 

7 maart 

4 april 

2 mei 

6 juni 

4 juli 

1 augustus 

12 september 

3 oktober 

7 november 

12 december  


