(Concept)
Notulen ALV Dorpsbelang Boijl - 3 januari 2019 gehouden in dorpshuis de Tille te Boijl.
1. Opening -Pim opent de vergadering, wenst de aanwezigen (41) iedereen een goed
en gezond 2019.
De agenda wordt als volgt vastgesteld.
2. Jaaroverzicht - Thema: “ Boijl Bloeit door Samenwerking”
Terugblik,
Bestuursleden, aftredend in april: Anne Slot en Anke Slot.
Susanne Edema en Aukje Jager hebben het afgelopen jaar meegelopen en zullen toetreden
tot het bestuur. Anja van Loon, zal de taak van penningmeester op zich nemen en wil ook in
de toekomst andere personen opleiden tot penningmeester.
Aan de hand van een aantal sheets wordt uitgelegd wat we bereikt hebben met Dorpsbelang
en wat onze toekomstplannen zijn.
Als 1e activiteit hebben we op 19 januari een Hackaton in Boijl. Pim legt uit wat dit inhoudt
en hoe wij tewerk zijn gegaan.
Hackaton – De vraag/thema is “Hoe maken we Boijl een topdorp voor jongeren” M.a.v. Hoe
kunnen we jongeren leuker en langer in `Boijl’ laten wonen. Vergadering in teams om van 9
tot 9 met een concreet plan te komen wat uitvoerbaar is. Hier is een prijs aan verbonden die
wordt beschikbaar gesteld door Plattelandsjongeren. Om 19.15 uur presenteren de teams
hun beste idee en mogen de bewoners van het dorp hier hun stem uitbrengen.
Als bestuur hebben we kennis gemaakt met het Scrummen – Ideeën en brainstormen over
het onderwerp, waar een taakverdeling uit komt.
3. Erfdienstbaarheid Brinkplein – We gaan als Vereniging Dorpsbelang Boijl een
overeenkomst aan met de kerk over de grond van het Brinkplein. Dit doen we door
een “OVK tot vestiging van erfdienstbaarheid”.
De grond onder het Brinkplein is eigendom van de kerk. Door de erfdienstbaarheid op papier
te zetten, regelen we dat Dorpsbelang de grond onder het Brinkplein tot in lengte van jaren
mag blijven gebruiken. Ook als de kerk de grond verkoopt aan iemand anders. In ruil voor dit
recht gaat Dorpsbelang de plicht aan om het Brinkplein te onderhouden. Het bestuur is
wettelijk verplicht de leden tijdens een Algemene Leden Vergadering te vragen of zij het hier
mee eens zijn of niet.
We vragen u als lid om hierover te stemmen. Dit doen we schriftelijk, waarin u voor, tegen
of neutraal stemt.
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Voor de stemming worden de formulieren uitgedeeld. Alleen aanwezige donateurs mogen
stemmen.
Uitslag: Aanwezige donateurs: 34 voor, 0 tegen
Daarmee wordt ingestemd met de Erfdienstbaarheid van het Brinkplein door DB.
4. 700 jarig bestaan dorp Boijl in 2020 – is er animo om hiervoor activiteiten te
organiseren
Vanuit de zaal komen verschillende opmerkingen en blijkt dat er genoeg ideeën zijn.
Samenwerking met streekmuseum; combinatie mogelijkheden met Maatschappij van
Weldadigheid een wandeltocht organiseren door het gebied, 5, 10, 25 en ook 50 km. Eind
april/mei meehelpen Aize, Katja, Lida, Erica.
Tentfeest is ook in 2020 samenwerking zoeken met OJP bestaat dan ook 65 jaar.
In de oorkonde worden ook andere dorpen genoemd zoals Nijeholtwolde, ter Idzard etc.
Film maken een jaar lang in het dorp, daarna wil Dorpsarchief wel een middag organiseren.
Om de 700 uur een activiteit organiseren gedurende dat jaar. Dit betekent dat dit om de 29
dagen is. Iedere maand dus.
Versierde wagens, Dorpsrevue met thema 700 jaar.
Boek uit kunnen geven ter gelegenheid daarvan. Met 4 thema’s bijvoorbeeld. Iets blijvends.
Oude verhalen, oude kaarten. Doorgeefboek, ieder huishouden schrijft een verhaal over het
huis. Gemengd koor wil ook hieraan mee te werken.
Markt met oude producten, vergeten groentes, middeleeuwse markt, oude ambachten.
Iedere vereniging iets laten organiseren.
DB zal de genoemde ideeën bespreken en bekijken hoe we de organisatie van de activiteiten
kunnen laten plaatsvinden door het instellen van een speciale commissie.
5. Duurzaamheid in Boijl, De plannen van de werkgroep Duurzaamheid in 2019 –
Geert Pijlman geeft toelichting.
Werkgroep bestaat uit: Anja van Loon, Berend Slot, Jacob Boersma, Jan Sleper, Geert
Pijlman.
Energiezuiniger te gaan leven;
Wat kunnen we doen in Boijl, Wat is er al gebeurd?
2017-inventarisatie wat de behoefte is. Wat de mogelijkheden zijn, wat is er al gedaan in
andere dorpen. Het meeste effect is te behalen op de gebouwen.
Enquête gehouden, uitkomst infoavond georganiseerd vd onderwerpen: isoleren,
zonnepanelen; warmtepomp; brochure ledverlichting.
Voorlichting bij Bespaarpartner in Tuk, z.s.m. opgeven.
Brochure ledverlichting te verkrijgen bij Berend Slot.
Woningen zijn gescand met warmtecamera. In de maand januari is dit ook weer mogelijk.
2018-2019
2 acties in gang gezet
Contact opgenomen met de 3 verschillende woningstichtingen, GSB wonen (klokkeweg)
Woonfriesland 3 woningen (eind kerkweg), woningstichting Weststellingwerf.
Avond georganiseerd, overleg gevoerd onderling. De huurders van de woningen zullen ook
een beroep kunnen doen op de woningscan.
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Energie Mix Methode – i.s.m. Energie werkplaats Friesland en gemeente Weststellingwerf,
wethouder zal ook aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Medewerking toegezegd om Boijl als
1e dorp energie neutraal te krijgen. Energie werkplaats Friesland wil graag weten wat het
energie verbruik is in Boijl. 28 februari 2019wordt er een informatie avond gehouden om de
ideeën te bedenken waar we in Boijl op de kaart energie besparende maatregelen/
voorzieningen kunnen bedenken.
2e avond op 28 maart 2019.
Opslag is een probleem voor de Energiemaatschappijen.
6. Samenwerking Verenigingen – Alle verenigingen zijn door DB uitgenodigd om de
mogelijkheden tot samenwerking te bespreken.
Er zijn door de aanwezigen ingrediënten meegenomen waarmee we hapjes gaan maken. De
groepjes, bestaande uit 5 a 6 personen gaan samen aan de slag en beantwoorden
ondertussen 4 vragen hoe de verenigingen tot samenwerking kunnen komen.
•
•
•
•

de belangrijkste plannen die jullie voor 2019 hebben,
de uitdagingen waar jullie in 2019 voor staan,
de kracht van jullie vereniging (waar zijn jullie goed in?) en
de mogelijkheden om die kracht ook in te zetten voor andere verenigingen of activiteiten in het
dorp.

Onderstaande verenigingen waren vertegenwoordigd: Toneelvereniging Nut en Genoegen,
Sportcentrum, Gymclub 55+, OJP, Duurzaamheid, Vogelwacht, Dorpsarchief, Koersbal,
Dorpsgemeenschap, Kinderwerk, SDO (volleybal), Dorpshuis de Tille, Kinderwerk,
Wandelclub, Maak t mee.
Uitkomsten van de verenigingen:
• Koor, harmonie krijgen in
• Archiefgroep, uitdaging om nieuwe leden erbij te krijgen
• Kinderwerk, leuke planning voor dit jaar
• Meer vrijwilligers voor het dorpshuis
• Uitdaging om tot een gezamenlijke agenda te komen
• 2 maart dorpsarchief, hoe verandert ons dorp door de jaren heen. Verleden en
heden archiveren. Alle krantenknipsels worden verzameld. Wandelroutes worden
gepubliceerd op de website Archiefgroep
• OJP wil een evenement organiseren, 65 jarig bestaan in 2020 groots vieren
• Toneel, jaarlijkse uitvoering
• Vogelwacht, beheer nestkasten
• Samenwerking met Trinitas kan en moet beter
• Uitdaging sportcentrum, om het sportpark netjes te houden. Groot onderhoud nodig,
geen geld voor. Overleg met gemeente noodzakelijk
• Mensen moeten vertrouwen in elkaar hebben, man een man een woord en woord
• Kracht samenhang belangrijk, veel mogelijkheden binnen huidige bestuur
sportcentrum
• Sport is niet vertegenwoordigd in DB
• Sportcentrum, hekwerk tussen ijsbaan en overkapping bij het terrein
• Damesgym bestaan 40 jaar
• Ledenwerving voor alle verenigingen
• Kracht van de verenigingen: saamhorigheid, gezelligheid, sociale controle
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

School maakt gebruik van sport-accomodatie
Fietsen en wandelgroep. Het hele jaar door op maandag, 13.30 vanaf de Tille en
donderdag (lange wandelingen) vanaf Aize. Iedere 1e woensdag vd maand vanaf de
Tille
Digitaliseren van alle foto s
Sporttafel, koersbal, gymclub, volleybal.
Kleine donatie gehad van OJP feestje te organiseren ter ere van 40 jarig bestaan
Volleybal gaat goed, 2004 gefuseerd in SDO, doel is promotie naar 2e klas
Koersbal doet uitwisseling naar andere verenigingen in de buurt zoals Elsloo en
Wapse
6 maart SDO toernooi in de Duker
SDO vooral jeugdleden werven
Maak t mee, koersbal 11 januari 13.30 uitleg en demonstratie.
Iedere woensdag koersbal op de agenda
Nieuwe trainer voor het seizoen SDO

Samenvattend komen we tot de conclusie dat er saamhorigheid in het dorp is en dat we alle
activiteiten graag terugzien in een gezamenlijke “dorps activiteiten” kalender. Dorpsbelang
zal hiervoor de mogelijkheden onderzoeken.
7. W.v.t.t.k.
Glasvezel - KabelNoord en Glasvezel Buitenaf zijn de partijen die bij de bewoners die voor
glasvezelaansluiting in aanmerking komen een brief bezorgd hebben. Vrije marktwerking is
op dit moment aan de orde. De gemeente mag geen partij kiezen. VKD zit met de gemeente
om tafel, deze komt op korte termijn met een schrijven over de huidige stand van zaken.
Het advies van DB. Ga in ieder geval naar de voorlichtingsavonden. Kabelnoord heeft vanuit
de Provincie subsidie gekregen. Kabelnoord is wel de verplichting aangegaan om alle witte
adressen aan te sluiten binnen een gebied.
Gemeente heeft aangegeven dat indien er geen meerderheid voor 1 van de beide partijen is
er een mogelijkheid zou kunnen zijn dat er overgestapt kan worden van de ene naar de
andere partij.
8. Sluiting – Pim bedankt iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en onder het
genot van de hapjes en een hapje wordt er nog enige tijd gezellig nagepraat.
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Stemformulier voor de overeenkomst erfdienstbaarheid Brinkplein
Naam lid Dorpbelang Boijl:____________________________
Graag aanvinken over u voor of tegen het aangaan van de erfdienstbaarheid bent:
o Ik ben voor de overeenkomst van erfdienstbaarheid. Het bestuur van Dorpsbelang
Boijl mag deze overeenkomst aangaan.
o Ik ben tegen de overeenkomst van erfdienstbaarheid. Het bestuur mag geen
overeenkomst aangaan.
Eventuele
aanvullingen:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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