Notulen van de jaarvergadering
Vereniging van Dorpsbelang Tzum
op maandag 7 maart 2016 om 19.45 uur
in dorpshuis ‘De Moeting’

1) Opening.
Voorzitter Ditmar van den Berg opent de vergadering en heet met name wethouder
de Pee, erelid Siebe Greidanus en de heer Seepma van Woningcorporatie Noordwest Friesland
van harte welkom. Ook de aanwezige raadsleden worden van harte welkom geheten.
2) Mededelingen.
a) Koffie/thee en het eerste drankje na afloop zijn voor rekening van Dorpsbelang.
b) Joke Osinga VVD-fractie heeft zich voor de vergadering afgemeld.
3) Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken.
4) Notulen jaarvergadering 2 maart 2015 .
a) Anne Aardema vraagt naar de lantaarnpalen op de Voorstraat, de hoop is dat deze nu
voor de zomer geplaatst gaan worden. Helaas hebben we dan niet zelf in de hand.
5) Secretarieel jaarverslag over 2015
a) Naam Greet Bieremapad, het ligt nu bij de straatnamencommissie van Franekeradeel.
b) Schelpenpaden, vooral nu in deze tijd van het jaar dat het zo nat is zijn de paden niet
goed begaanbaar. Zit in het onderhoudsplan.
c) Dorpsplattegronden zijn vernieuwd. Er staat op dat er een peuterspeelzaal is, deze is
in de tussentijd verhuisd waardoor dit achterhaalde informatie is. Ook de vraag waarom
er maar 2 geplaatst zijn.
d) Oud papier, zou niet meer naar Huhtamaki gaan. Dit is echter nog steeds wel zo
geregeld dat het via Huhtamaki gaat. De wethouder licht toe dat Omrin de aanbesteding
heeft gewonnen dus het wel naar Omrin toe gaat in de toekomst, maar vooralsnog gaat
de inzameling nog via Huhtamaki.
6) Financieel jaarverslag over 2015
Het jaarverslag bevat het overzicht van 2014 en 2015 en kunnen met elkaar vergeleken
worden. De penningmeester licht het verslag toe. Anne Aardema vraagt naar de
inkomsten van de Sinterklaassponsoring. Geeft aan het jammer te vinden dat het zo laat
is, hierdoor komt ook het negatieve saldo. De inkomsten worden nu geïnd.
Arie Smedinga vraagt naar de subsidie van de gemeente. Het is minder geworden en dit
wordt toe gelicht.

7) Verslag kascommissie (Carolien Eijzenga en Anne Aardema) en benoeming nieuw lid
Er zijn geen bijzonderheden gevonden, het verslag wordt goed gekeurd. Anne Aardema wil
volgend jaar nogmaals in de kascommissie plaats nemen. Marnix van der Heide biedt zich
aan als mede-kascommissie lid.
8) Bestuursverkiezing
Als eerste wordt afscheid genomen van de bestuursleden die af gaan zwaaien. Te
beginnen met Sjoerd Didden, die na 3 jaar inzet af treedt en zich met name ingezet
heeft voor de jeugd en de nieuw te bouwen speeltuin op het oude kaatsveld. Na Sjoerd
is Renske Hettema het volgende bestuurslid wat na 6 jaar gaat aftreden. Op 'e Hichte,
Martenahiem (eenden voederplaats), onderzoek samenwerking verenigingen en vele
andere projecten zijn de revue gepasseerd. De scheidende bestuursleden kregen
vervolgens een boeket bloemen.
Aftredend en herkiesbaar is Abe de Vries, dit wordt met applaus ontvangen.
Thijs van Abbema is aftredend en herkiesbaar voor nog 1 jaar en ook dit wordt met
applaus ontvangen. Abe vraagt de voorzitter hoe hij aftredend en herkiesbaar met
elkaar verenigt. Ditmar licht nader toe dat hij niet meer herkiesbaar is als voorzitter,
maar nog aanblijft als algemeen lid tot het oud kaatsveld is gerealiseerd. Hij verwacht
niet volgende jaarvergadering nog aanwezig te zijn als bestuurslid. Abe memoreert de
inzet van Ditmar de laatste 6 jaar voor de Vereniging van Dorpsbelang. Dit zijn vele
hoogtepunten en behaalde resultaten en bedankt Ditmar voor alles.
De voorzitter roept op aan mensen om zich aan te melden als bestuurslid om de
Vereniging van Dorpsbelang sterk te houden.
Er is één nieuwe kandidaat, Gerbrich Elgersma, haar benoeming wordt met applaus
verwelkomd.
9) Uitreiking Beker van Verdienste
De Oranjevereniging wordt onderscheiden met de Beker van Verdienste voor hun
jarenlange inzet voor het dorp. De Oranjevereniging viert ook zijn 70-jarige jubileum dit
jaar. Mooie gelegenheid om alle bestuursleden en vrijwilligers in het zonnetje te zetten
en te bedanken voor alle mooie activiteiten tot nu toe.
De beker wordt aan Fokke van der Veen van de Oranjevereniging overhandigd.
10) Nieuwe dorpsvisie. Stand van zaken.
In 2010 is de dorpsvisie herzien en er is sindsdien veel gerealiseerd. Aangezien het
meeste nu is gerealiseerd wordt het tijd de dorpvisie te herzien. Dit wil het bestuur
graag realiseren samen met (minimaal) 5 inwoners. Doarpswurk gaat hierbij het bestuur
ondersteunen. Er melden zich spontaan al drie mensen aan, Ytsen, Tjerk, Carolien.
Nadere informatie volgt.

11) Rondvraag
Fokke van der Veen vraagt of er ook een volgende keer een microfoon kan komen voor
het publiek zodat de vraag overal goed verstaan kan worden.
Arie Smedinga vraagt of de naam op Anna’s bankje een naamplaatje kan komen.
Anne Aardema de nieuwe speeltuin zit steeds op slot. De deur blijkt niet op slot te zitten
maar stevig te klemmen. Het zal met de gemeente overlegd worden of hier wellicht nog
wat aan gedaan kan worden.
Ineke Tolsma geeft aan dat zij eind 2016 willen stoppen met het ophalen van het oud
papier in Martenahiem. Ze willen graag een vervanger.
Anneke Terpstra doet verslag van de voorbereidingen van de Slachtemarathon 2016. Er
komt een Oase; thema Slachtemarathon is Feest; 42 km vlaggen + dorpsvlaggen langs
de weg; naaien en haken in Martenahiem. Ze zoekt nog mensen die de Oase willen
bemannen tijdens het feest, maar ook in de voorbereiding. Muzikaal is er een invulling
van het Broken Brass ensemble. We hopen op een gezellig dag. Opgeven kan via
slachtemarathon@tsjom.nl. De feesttent komt dicht langs de weg, zodat mensen er niet
voorbij lopen. 10% inwoners van Tzum loopt mee met de Slachtemarathon en dat is
landelijk het hoogste percentage.
Teake Greidanus heeft een aantal wensen voor de buurt mede door zelfwerkzaamheid
en op de hoek van Westelijk achterom/Havenwal willen ze weer een boom. Verder
willen ze in het bushokje van de Voorstraat een bankje plaatsen. Tijdens NL Doet dag
wordt het gerealiseerd. Plantjes in de buurt worden dan ook vernieuwd. Hopelijk lopen
de kinderen er dan minder doorheen en weerhoudt het ook honden en katten er van
om zich er in te ontlasten.
12) Pauze.
13) Herinrichting oud kaatsveld:
Hierna volgt een presentatie van de plannen voor het kaatsveld.
Het ziet er mooi uit en de plannen worden enthousiast ontvangen
14) Gebiedsteam Franekeradeel door Corien van Stam en Ype Hof
Tot slot wordt door het gebiedsteam een presentatie gegeven over het werk wat zij
doen en hoe hen te bereiken als er problemen zijn.
15) Sluiting
Om 22.15 uur sluit de voorzitter sluit de vergadering.
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