
 
Notulen Vergadering DB 7 maart 2018 

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

(notulen). 

Afwezig: Anke Slot 

1. Opening. Pim heet iedereen van harte welkom.  

 

2. Actuele zaken in ons dorp 

Immy Slot, moeder van Anne en oma van Anke is overleden.  

 

3. Ingekomen stukken, mailbehandeling 

7-2 Klaas Hallema – Nieuwsbrief gemeente Weststellingwerf, ter info 

14-2 Doarpswurk – Uitnodiging Zorgzame dorpen, bijeenkomst 22 maart van 17-21 u te Raerd 

Katja, Tea de Groot, Erica Harmsen, stagiaire van Katja en Alletta gaan hier naar toe. Het vindt 

plaats in het Multifunctioneel Centrum te Jirnsum. 

16-2 VKD – Vergunning Paasvuur. Speelt niet in Boijl. Afgehandeld. 

22-2 Jellie Menger -Archiefgroep notulenboek; weten wij het oprichtingsjaar van DB? Anne-Marie 

geeft aan dat hier al heel vaak naar is gezocht maar niet exact is te achterhalen. Alletta zal de mail 

van Jellie beantwoorden. 

22-2 Klaas Hallema -gem Weststellingwerf, inventarisatie bermverharding 2e fase. Er is inmiddels 

een concept mail naar Pieter Bergsma verstuurd met de aangegeven wegen: Meuleveldweg beide 

kanten, Laatste stuk Reeweg zandpad, laatste stuk Alteveersweg, Boijlerweg wortels onder het 

wegdek. Na goedkeuring of aanvulling van P. Bergsma, zal Pim de brief naar Klaas Hallema sturen. 

5-3 Archiefgroep -Notulen 1 maart-ter info. 

6-3 Werkgroep Duurzaam Boijl – Notulen ter info. De werkgroep is zeer actief bezig. De 

bijeenkomst is goed bezocht, de vervolgbijeenkomst is gepland op 13 maart. 

 

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

Aktiepunten 

Brinkplein – Stand van zaken. Net voor de vorstperiode zijn de rioolleidingen geplaatst. Het vervolg is het 

aanleggen van de elektrische bedrading. Er is een bijeenkomst geweest met de buurtbewoners, dit werd 

als zeer positief ervaren. Er zullen lichtmasten met sensors geplaatst worden. Er zijn genoeg vrijwilligers 

beschikbaar. 

 

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 

Competentiebank – Katja heeft al een aantal mensen gepolst en heeft het idee dat er wel belangstelling 

voor is, zij geeft aan dat we er gewoon mee moeten starten. Het voorstel is om op de achtergrond er 

alvast mee te beginnen. Een databank in te richten met vraag en aanbod. Een ander voorstel is om deze 



 
opdracht aan een school te geven en hier een opdracht van te maken om dit uit te zoeken. We besluiten 

dat we dit onderwerp gaan bespreken tijdens de ALV van 24 april a.s. Verwerken in het concept ALV.  

Lelystad Airport – 1 jaar uitgesteld. Afgehandeld. 

Thema Sport/Jeugd – Anke heeft de voicemail van Helen Gorter ingesproken en gevraagd naar de 

plannen, tot nu toe nog geen reactie gehad. Aktie: Anke 

 

Ledenwerving – Zal door iedereen opgepakt worden. Aktie: Allen 

 

Kosten laptop/kabel beamer – Afgehandeld. 

 

Dorpshuiscommissie – Anke en Alletta zijn op 21 februari bij de vergadering van de dorpshuiscommissie 

aanwezig geweest. Alletta doet hiervan verslag. 

Aanwezig waren Marein, Klaas, Albert en Geertje.  

De besproken onderwerpen: 

Jaarvergadering – wordt door DB gehouden op 24 april, DHC organiseert in september hun eigen 

vergadering omdat hun boekjaar loopt van aug – sept. Hierbij zullen de verenigingen uitgenodigd worden 

en zal het jaarprogramma gepresenteerd worden. 

Financieel verslag – Het financieel verslag is te vinden op de website.  Enkele onderdelen roepen wat 

vragen op, geen bedrag van Stichting Harten 10? Waarom staan er 0 bedragen genoemd (kunnen worden 

weggelaten). Zal nagevraagd worden bij de penningmeester. 

NL Doet – 9 & 10 maart, hiervoor zijn geen activiteiten gepland. 

De Opzomerweek is van 16-23 april, DHC heeft hiervoor geen activiteiten in petto. 

De Burendag is op 22 september. Hiervoor zijn nog geen activiteiten gepland. 

Het idee om een gezamenlijk activiteiten krantje te maken, zoals dat gedaan wordt in Noordwolde voor 

het Buurthuis, lijkt de aanwezigen niet noodzakelijk. De huidige kanalen voor publicatie, Facebook, 

website en dorpskrant zijn voldoende. 

Het lange termijn onderhoudsplan is onderdeel van het huurcontract en in het bezit van Pim Pera. Dit 

jaar zal er schilderwerk verricht worden. 

Kapotte laptop, Alletta heeft haar verzekering benadert en hieruit is gebleken dat er gewacht wordt op 

een reactie van DHC hetzij een rekening hetzij een bewijs van reparatie. Later bleek niet de laptop stuk 

te zijn maar het euvel in de kabel te zitten.  Schade is hierbij afgehandeld. Reactie van DHC aan 

verzekering door te geven. 

Vloerbedekking toneel De toneelvereniging heeft van de OJP een bedrag gekregen voor de vervanging 

van de vloerbedekking van 200 euro.  DHC is verantwoordelijk voor de inventaris en zal de vloerbedekking 

vervangen. Klaas zal naar de kosten informeren en dit met de toneelvereniging overleggen. 

Gordijnroedes – Het ophangsysteem van de gordijnen is niet meer solide. Geertje zal navragen bij Lida 

wat exact het probleem is. 

Beheerders de Tille- Er was ontevredenheid bij de beheerders, maar bestuur en beheerders zijn 

onderling tot een oplossing gekomen. 

Barcompetitie – 3 avonden gepland. 7 april – OLP; 26 mei – Rijsberkamp; 7 juli – seizoen afsluiting DHC. 

Het overleg is als positief ervaren. Voorgesteld wordt om bij een vergadering van DB, een 1e woensdag 

in de maand aan te schuiven. 

 

Bestuur van DB stelt voor om sowieso 2x per jaar een overleg te houden met de DHC in maart en 

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

 



 
Agentschap Telecom – Dit onderwerp kan bij ons van de agenda. Pim geeft aan dat de bereikbaarheid 

van de mobiele telefonie in onze gemeente op de agenda staat van de VKD.  

 

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

kijkt of hij connecties kan vinden om bijvoorbeeld 1 heel jaar lang te filmen. Aktie: Pim 

 

Zelfbeheer Groen – Reminder via Facebook en website Boijl. Aktie: Anke/Katja 

 

Publicatieborden – Anke en Alletta zijn bij Gerrit geweest. Er is met de organisatie niets mis. Het blijft 

zoals het is. Aanvragen voor een bord via de mail: dorpsbelang@boijl.com Anne zorgt ervoor dat de nota 

van de aanvragende vereniging bij hun terecht komt. Gerrit zorgt voor het vervoer en het plaatsen van 

de borden. Alletta heeft aan Roelof de Nekker doorgegeven dat de borden opnieuw verzakt zijn. Hij heeft 

aangegeven dit binnenkort mee te nemen bij een klus waarvoor hij beton moet storten. 

 

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. 

Katja geeft aan dat er wellicht andere ideeën te bedenken zijn om bestuurs kandidaten te werven. 

Ze heeft bij Paul wel eens hele ludieke acties gezien, zij zal vragen of haar man een idee heeft. Aktie: 

Katja  

 

6. Concept agenda Jaarvergadering 24 april – Simone van Engelen, Hendrika Huusman is benaderd of 

zij beschikbaar is, maar niet vastgelegd. 150 euro vinden de aanwezigen te duur gezien de huidige 

financiële situatie niet wenselijk. Idee om via de toneelvereniging iets soortgelijks te doen. Alletta zal 

vragen tijdens de vergadering van 27 maart van toneel of er mensen zijn die de avond wat op willen 

fleuren met het thema, Langer thuis wonen in eigen dorp. Aktie: Alletta 

Thema – Langer thuis wonen in eigen dorp. Pim zal samen met Katja een voorzet maken om met 

Trijntje Köhler en Eddy Lania een presentatie te doen. Aktie: Pim/Katja 

Het jaaroverzicht 2017 wil Pim wel maken. Voor de volgende vergadering maakt hij een concept 

zodat deze ook op de uitnodiging geprint kan worden. Aktie: Pim 

Financieel verslag – Anne mailt de presentatie naar de leden en zal Marianne Gutterswijk en Jacob 

Boersma uitnodigen voor de kascontrole. Aktie: Anne 

Archiefgroep – Alletta zal de Archiefgroep benaderen een presentatie te doen tijdens de ALV. Aktie: 

Alletta 

 

7. Bermverharding 2e fase – reeds besproken bij ingekomen stukken. 

 

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

Café & Bar t Zwaantje  - Er is sprake van beëindiging van het café per 1 April. Alletta is benaderd 

door Robin Dam en Wieke Bouwer. Zij zijn door Anita en Humphrey de huidige huurders gevraagd 

of zij belangstelling hebben om het café over te nemen als huurder (In opdracht van het 

kerkbestuur zouden de huidige huurders naar vervanging zoeken). Daarop hebben zij contact 

gezocht met de kerk als verhuurder, daar kregen te horen dat er meer belangstelling voor verhuur 

is. De dochter van Minnie Diever, Anneke,  zou een dagbesteding willen beginnen voor 3 dagen per 

week van 8 tot 5 uur. De snackbar zal gesloten worden. Het gesprek  moet nog plaats vinden omdat 

Henri Derks met vakantie is. Het lijkt voor 99% al rond te zijn. Gezien het gemeenschappelijk belang 

voor het dorp dat het café nu weer open is en voorziet in een behoefte wordt ons gevraagd of wij 
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als DB hier een rol van betekenis in kunnen zijn. Aangegeven wordt dat wij alleen een verbindende 

rol kunnen hebben, de beslissing zal uiteindelijk bij de verhuurder van het pand liggen. Is er 

misschien een samenwerking tussen beide partijen mogelijk? We zullen eerst het gesprek tussen 

het kerkbestuur en Robin en Wieke af moeten wachten. 

 

De glascontainer is nog steeds vol. Anne-Marie zal contact opnemen met Omrin. Aktie: Anne-Marie 

 

Er staat een verouderde foto op de website. Voorstel om een nieuwe te plaatsen na de ALV, ivm 

bestuurswisseling. Aktie: Katja 

 

Pim zal een concept overeenkomst van de Beheer commissie van het MF plein voor verhuur, 

opgesteld door Marein, ter beoordeling naar ons mailen.  

 

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

 

Volgende vergadering 4 april 20 uur  

Volgende vergadering: 

 

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 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  

Nieuwe film maken 700 jarig 
bestaan 

Bekijken of er connecties zijn Pim  

Jaarvergadering 24 April Concept agenda 
opstellen/uitnodiging 
Concept jaarverslag 2017 
Financieel verslag duidelijk 
leesbaar op het scherm, check? 
Uitnodigen kascommissie 
Bestuurskandidaat, Anja van Loon 
benaderen 
Ludieke actie tbv 
bestuurskandidaten 
Thema: Langer thuis wonen in 
eigen dorp. In kleine comm. Met 
TK en EL bespreken 
Toneelleden vragen voor Thema, 2 
schoonmaaksters/ouderen die hulp 
nodig hebben? 
Archiefgroep vragen om 
presentatie te houden  
 

Alletta 
 
Pim 
 
 
Anne 
 
Anne 
Katja 
 
Katja/Pim 
 
 
Alletta 
 
 
Alletta 

 

Zelfbeheer Groen Opzomerweek 16 tm 21 april 
reminder op Facebook 

Anke/ 
Katja 

 

Sluiting café en Bar t Zwaantje Stand van zaken Alletta  

MF plein Concept onderhoudscontract, ter 
beoordeling 

Allen  

Foto bestuur vervangen website    

Glascontainer vol Melden bij Omrin Anne-Marie  

  


