
 
Notulen Vergadering DB 4 april 2018 

Aanwezig: Pim Pera, Anne-Marie van der Geest, Anke Slot en Alletta de Weert (notulen). 

Afwezig: Anne Slot, Katja Moesker 

1. Opening. Pim heet iedereen van harte welkom.  

 

2. Actuele zaken in ons dorp 

Sluiting café & bar t Zwaantje. N.a.v. het gesprek wat Robin Dam en Wieke Bouwer hebben gehad 

met het kerkbestuur waarin naar voren is gekomen dat er geen samenwerking mogelijk is en het 

pand verhuurd gaat worden aan Anneke Diever die een dagbesteding gaat beginnen, hebben 

Alletta en Katja een overleg bijgewoond waar is besproken wat de mogelijkheden zijn om dit besluit 

nog teniet te doen. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de nog te verlenen vergunning, 

deze is nog niet verstrekt. De normale procedure zal gevolgd worden.    

 

3. Ingekomen stukken, mailbehandeling 

6-3 Gemengd koor, wijziging van secretaris. Nu Inge Oosterbaan. Ter info. 

7-3 Comm. Duurzaamheid, Notulen. Ter info. 

12-3 Pim Pera – Concept gebruikersovereenkomst Brinkplein – de door de bestuursleden 

aangegeven punten worden aan Marein Boekhoudt doorgegeven. 

14-3 Pim Pera- Fietsen met nieuwkomers, Rosé Buskermolen. Leuk initiatief, er bestaan al 2 

fietsclubjes, Pim zal Rosé antwoord terugmailen. Aktie: Pim 

14-3 Anke Slot- Punten opzomerweek. De punten zijn doorgegeven aan Gerard van Galen, hierop is 

nog geen reactie geweest. Anne-Marie geeft aan dat er gewoon gestart wordt door de gemeente 

met de punten die zijn aangedragen. Anders kunnen we nog contact opnemen met Wim van Essen. 

Van Roelof Boelen heeft Anke nog een idee gehad (inclusief tekening) om een kerstbomenhouder 

te plaatsen voor de kerk. Anke zal contact opnemen met Jesse de Groot of deze door de OJP 

gemaakt/aangeschaft kan worden. Aktie: Anke 

De opzomerweek van 16 t/m 21 april nog een keer extra onder de aandacht brengen op FB en 

webpagina. Aktie: Katja 

18-3 Katja Moesker Campagne voorstel – ledenwerving. Kaartjes zijn gedrukt, worden tegelijk met 

de agenda ALV verspreid. 

20-3 mail Henneke Velzeboer – stand van zaken rondom café. Ter info 

22-3 Outdoor Fitness in Boijl – Norwell, Jesse Bosgraaf. Mooie materialen, niet voor Boijl van 

toepassing. 

26-3 Pim Pera – Uitnodiging Woningstichting Weststellingwerf 17 mei. Hotel v.d. Valk, Wolvega van 

13-17 uur. Pim gaat hiernaartoe. Aktie: Pim 

28-3 VKD- Uitnodiging Mijn Huis op Maat informatiebijeenkomst 11 april, door Mieke Koot, Nije 

Steinze, Oldeholtpade. Katja, Alletta en Erica gaan hier naar toe.  

4. Notulen 7-2-2018 Inhoudelijk geen opmerkingen. 

Aktiepunten 

Brinkplein – Stand van zaken. Een gedeelte is bestraat. Het wachten is op de levering van de stenen in 

week 19. Er ligt nog grond (met stenen) bij de fam. Derks op het terrein wat afgevoerd moet worden. Als 

hier geen oplossing voor komt dan zijn er extra kosten van plm. 6000 euro. Datum van oplevering is nog 

niet bekend.  

Duo Fietsen – Katja heeft overleg gehad met de commissie Maak t Mee. Er is een fietstocht gepland op 

19 mei. Er is dan een excursie naar Oldeberkoop, Boerderij de Stelp van de familie van der Gun. Hier 



 
wordt dan de mogelijkheid aangeboden om mee te gaan op een Duo-Fiets. De mensen moeten zich 

hiervoor wel aanmelden. 1 fiets kunnen we via Biezonder uit Noordwolde halen. De commissie moet 

inventariseren naar de behoefte en vervolgens Anke informeren, zij kan dan in Vledder naar de 

huurmogelijkheden vragen. Ons eigen initiatief voor eind april komt hiermee te vervallen. Aktie: Anke 

en Katja 

Thema Sport/Jeugd – Het overleg verloopt moeizaam. Aktie: Anke 

 

Ledenwerving – Zal door iedereen opgepakt worden. Aktie: Allen 

 

Dorpshuiscommissie–Alletta zal DHC uitnodigen voor de vergadering van 12 september. Aktie: Alletta 

 

Nieuwe dorpsfilm – Idee om een nieuwe dorpsfilm te maken, ook mooi voor het 700 jarig bestaan. Pim 

heeft contact gehad met Human, we bekijken of dit een optie is. Anke geeft aan dat we wellicht Podium 

TV (Richard) benaderen omdat hij uit eigen dorp komt. We gaan tijdens de ALV peilen of er belangstelling 

is om voor het 700 jarig bestaan een aparte commissie in kunnen stellen. 

  

5. Bestuur - kandidaten. Anne-Marie is aftredend. Het rooster van aftreden zoals we dat oorspronkelijk 

bedacht hebben blijft van kracht. Anja van Loon zal benaderd worden door Anne. Aktie: Anne 

 

6. Concept agenda Jaarvergadering 24 april – AED-voorstel van 1 euro verhoging donateursgeld 

opnemen in de uitnodiging. Presentatie van het financiële gedeelte doet Anke i.v.m. afwezigheid van 

Anne. Kees Thijs wordt uitgenodigd door Pim. Aktie: Pim 

 

De dames van de toneelvereniging, Silvia Beun, Sanne de Groot en misschien Esmeé Dam gaan de rol 

van bejaarde dames uitbeelden bij binnenkomst en tijdens de vergadering. Ze kunnen met een 

rollator drankjes rondbrengen. Alletta zal vragen wat zij nodig zijn voor attributen. Aktie: Alletta 

 

De zaal moet klaar gemaakt worden, de beamer testen op goede werking. Aktie: Allen 

 

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

 

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

 

Volgende vergadering 2mei 20 uur  

Volgende vergadering: 

 

6 juni 

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 Duo-Fietsen via Vledder regelen? 

Activiteit organisatie comm. Maak 
t mee 19 mei 

Anke 

Katja 

Lopende 

Competentiebank Boijligers Inventariseren behoefte 
dorpsbewoners  

Katja Lopende 

Thema Sport/Jeugd Actie organiseren maart/april 

Helen Gorter 

Anke Lopende 

Ledenwerving Adressen bezoeken in je buurt  Allen Lopende 

Dorpshuiscommissie Uitnodigen vergadering 12 sept Alletta  

700 jarig bestaan Bespreken tijdens ALV Pim  

Jaarvergadering 24 April Zaal klaar maken,  
Attenties voor de gasten, 
bloemetje Mieke/Trijntje 
Flesje wijn voor 
Silvia/Sanne/Esmeé 
 

 
 
Katja 
 
Alletta 

 

Zelfbeheer Groen Opzomerweek 16 tm 21 april 
reminder op Facebook 
Kerstbomenhouder, idee 
doorgeven aan OJP, Jesse de Groot 

Katja 
 
Anke 

 

Foto bestuur vervangen website Na nieuwe invulling bestuur   

Fietsen met nieuwkomers Rosé Buskemoler, antwoord 
terugmailen 

Pim  

  


