
 
Notulen Vergadering DB 7 februari 2018 

Aanwezig: Anke Slot, Katja Moesker, Anne Slot (later) en Alletta de Weert (notulen). 

Afwezig: Anne-Marie van der Geest, Pim Pera (ziek) 

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

welkom.  

2. Gasten: Marc Goddijn – Competentiebank. 

Marc is aanwezig vanwege zijn idee een competentiebank op te zetten in Boijl voor professionals en 

talenten die hun diensten aanbieden. ± 3 maanden geleden hebben we het hierover gehad, wat is er 

ondertussen gebeurd? De bedrijven zijn te vinden via de website van Dorpsbelang Boijl. We weten 

niet exact wat iedereen wil en kan en wat de behoefte is. Katja laat een filmpje zien van www.buuv.nl 

N.a.v. hiervan is de vraag wie gaat deze taak op zich nemen, hoe gaan we dit opzetten en is dit in de 

praktijk te toetsen? Marc en Katja gaan ermee aan de slag en zullen via andere kanalen proberen de 

behoefte in het dorp te peilen. Katja houdt ons van de ontwikkelingen op de hoogte. Marc wordt 

bedankt voor zijn inbreng. Aktie: Katja 

Rient Menger – Archiefgroep. 

Alletta had Rient gevraagd om uitleg over de vertaling en kosten van de Oorkonde uit 1320. Rient 

heeft er de voorkeur aangegeven om deze persoonlijk toe te lichten aan het bestuur. Er is al veel 

informatie bekend, in de oorkonde worden 17 dorpen genoemd waaronder Boijl. Deze dorpen waren 

het niet eens over het betalen van rente aan de bisschop van Vollenhove, van landen die in gebruik 

waren. De oorkonde is in het bezit van Ter Idzard. Een vertaling is niet noodzakelijk, we hoeven 

hiervoor geen kosten te maken. We weten nu dat Boijl in 1320 zeker bestond. 

 

Rient geeft verder aan dat de archiefgroep zich heeft aangemeld in het kader van de Culturele 

Manifestatie in Leeuwarden bij de Friese Canon. Hierin kun je de geschiedenis van je dorp inzichtelijk 

maken. Binnen aangegeven kaders kun je je dorp hierin laten opnemen. Ze gaan naar een info middag 

en houden ons op de hoogte. 

Verder is er op 3 maart een middag gepland met Johan van der Zee, bekend van Gewest tot Gewest. 

De dorpsfilms van 1951, 1963 en 1970 zijn overgezet van video naar dvd en liggen in de kluis bij AHB. 

1 film is ingesproken door Jannie Prins. Dorpsbelang heeft daar de supervisie over. Er is ook nog een 

film beschikbaar van de reünie van de school uit het jaar 2000. Alle films zijn beschikbaar via de 

Cloud. Het is eigenlijk wel tijd voor een nieuwe film, is het een idee om rond het 700 jarig bestaan 

een nieuwe film te maken. We zullen hierover nadenken. Rient wordt bedankt voor zijn uitleg. Aktie: 

Bestuur 

 

3. Ingekomen stukken/mailbehandeling 

24-1 Klaas Hallema – Nieuwsbrief gemeente Weststellingwerf, ter info 

24-1 Anne Slot – Financieel verslag. Ziet er keurig uit. Pluim voor de penningmeester, voor de 

jaarvergadering even uitproberen of het duidelijk leesbaar is op het scherm. 

24-1 Doarpswurk - Nieuwsbrief januari 2018, ter info 

26-1 Fam. Klaassen – Verkeer, ter info stand van zaken rondom aanbrengen bestrating SCHOOL. 

Katja heeft Sito Spijksma benaderd, er komt een schoolzone in de bestrating dit voorjaar. Inmiddels 

is er door school een parkeerverbod aangevraagd, maar dit wordt waarschijnlijk door de gemeente 

niet toegekend. We houden het in de gaten. 

29-1 Pim Pera – Diversen, actiepunten beantwoord per mail door Pim. 

http://www.buuv.nl/


 
1-2 Toekomst Wonen.nu bijeenkomst. Alletta zal Erica Harmsen benaderen of zij ook belangstelling 

hiervoor heeft. Heeft zij zich inmiddels aangemeld als vrijwilliger bij Toekomst wonen.nu? We gaan 

een opstart maken en een presentatie geven tijdens de Algemene Vergadering van 24 april a.s. 

19 maart- gem. Weststellingwerf, Uitnodiging voor het Verkiezingsdebat in gemeentehuis Wolvega, 

Anke en Katja gaan hiernaartoe. 

 

4. Notulen 22-1-2018 Inhoudelijk geen opmerkingen. 

Aktiepunten 

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 

Agentschap Telecom – Katja heeft veel reacties (12) gehad over de mobiele bereikbaarheid in onze 

omgeving. Ze heeft de reacties doorgegeven en zal het Agentschap benaderen om te vragen wat ze met 

de resultaten gaan doen. Aktie: Katja 

Hendrika Huusman (Simone van Engelen) zal door Katja benaderd worden voor de ALV op 24 april. Aktie: 

Katja 

Intocht Canadezen 11 april 2020 – Katja heeft gesproken met Roelof Mooi. Hij heeft inmiddels met 

meerdere dorpen contact gehad om een tour te kunnen organiseren. Hij zal meerdere dorpsbelangen 

benaderen of deze hier ook belangstelling voor hebben. Katja heeft aangeboden dat hij Dorpsbelang als 

informatiekanaal kan gebruiken. 

 

5. Financiën – reeds besproken. 

 

6. Dorpshuiscomm. – Niemand van de aanwezigen is op de hoogte van de huidige stand van zaken. 

Alletta zal bij Marein informeren wanneer de eerstvolgende vergadering is en of Anke en Alletta dan 

aan kunnen schuiven om lopende zaken te bespreken. O.a. wanneer zij hun jaarvergadering houden. 

Aktie: Alletta 

 

7. Bestuur kandidaten -  Pim heeft Jesper Kraakman benadert, maar hij ziet voorlopig af van een 

bestuursfunctie. Ook Matthijs de Jonge wil voorlopig niet. Anja van Loon lijkt ons ook een geschikte 

kandidaat. Ook op financieel vlak heeft zij ervaring. Anne zal haar benaderen. De volgende 

vergadering opnieuw agendapunt van maken. Voorstel om Anne-Marie nog 1 jaar aan te laten 

blijven, dan kunnen Anne-Marie en Anne eruit in 2019. Aktie: Anne/Alletta 

 

8. Algemene Jaarvergadering –  Toekomst wonen.nu uitnodigen en voor de volgende vergadering een 

Concept Uitnodiging opstellen (± 6 wk voor de datum versturen naar de gemeente). Aankondiging 

dorpskrant. Aktie: Alletta 

 

9. Zelfbeheer Groen Opzomerweek 2018 – Vastgesteld in de week van 16 t/m 21 april. Anke maakt een 

briefje voor de desbetreffende buurten en een aankondiging in de dorpskrant. Aktie: Anke 

 

 



 
 

10. Publicatieborden – De publicatieborden zijn opnieuw verzakt. Alletta zal Roelof de Nekker 

benaderen en vragen of hij deze in beton wil storten, zodat ze niet weer gaan verzakken. Anke zal bij 

Gerrit langs gaan om te informeren of hij de borden nog wil verzorgen. Zij had aangeboden om deze 

mee te nemen naar Oosterwolde i.v.m. oplopende reiskosten van Gerrit, hierover is enige 

mailwisseling geweest. Aktie: Alletta/Anke 

 

11. W.v.t.t.k.  

Brinkplein – Anke vraagt i.o.v. Marc of wij willen nadenken over het verlichtingsplan. Er zijn ideeën 

om masten te plaatsen die door een extern bedrijf geregeld kunnen worden. De kosten hiervoor 

bedragen 5 euro per maand. Ook zijn er mogelijkheden om een schakelaar ertussen te plaatsen, of 

sensoren. De aanwezigen zijn van mening dat de commissie met een voorstel moet komen en 

uiteindelijk zal de beheercommissie hierover moeten beslissen, zij zullen in de toekomst voor de 

kosten verantwoordelijk zijn. 

 

12. Katja bedankt om klokslag 22.00 uur iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en wenst iedereen 

welthuis. 

 

Volgende vergadering 7 maart 20 uur  

Volgende vergadering: 

 

7 maart 

4 april 

2 mei 

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 21 april 4 fietsen regelen in 
Vledder 

Activiteit organisatie comm. Maak 
t mee 

Anke 

 

Katja 

 

Competentiebank Boijligers Inventariseren behoefte 
dorpsbewoners  

Katja 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 Lopende 

Kosten laptop/kabel beamer Declaratie eigen verzekering Alletta  

Toekomst wonen  Bijeenkomst organiseren (Erica en 
Tea benaderen) 

Alletta  

Dorpshuiscommissie Informeren lopende zaken Anke/Alletta  

Agentschap Telecom Informeren naar de te plannen 
akties 

Katja  

Nieuwe film maken 700 jarig 
bestaan 

 Allen  

Jaarvergadering 24 April Concept agenda 
opstellen/uitnodiging 
Simone van Engelen (Hendrika 
Huusman) benaderen 
Financieel verslag duidelijk 
leesbaar op het scherm, check? 
Bestuurskandidaat, Anja van Loon 
benaderen 
 

Alletta 
 
Katja 
 
Anne 
 
Anne 

 

Zelfbeheer Groen Opzomerweek 16 tm 21 april 
communiceren, inventariseren 
wensen 

Anke/ 
Alletta 

 

Publicatieborden Verzakking doorgeven aan Roelof 
de Nekker 
Gerrit Dekker vragen of hij 
tevreden is over de huidige 
organisatie 

Alletta 
 
Anke 

 

  


