Vereniging van Dorpsbelang Tzum
Jaarverslag 2019 & 2020

Hiermee biedt het bestuur van de Vereniging u het Jaarverslag over 2019 en 2020 aan.
Vanwege de Corona maatregelen hebben we in 2020 geen algemene ledenvergadering
kunnen organiseren. Gelukkig laten de Corona ontwikkelingen en de geldende maatregelen
het nu wel toe om alsnog, zij het laat in het jaar, een ALV voor onze leden te organiseren. Dit
verslag is een gecombineerd jaarverslag over 2019 en 2020. Beide jaren waren twee
uitdagende jaren met voor het bestuur veel ontwikkelingen op meerdere fronten. Hieronder
een samenvatting van de afgelopen twee jaar van zowel bestuursaangelegenheden als een
aantal activiteiten en ontwikkelingen gerelateerd aan de vereniging.
Bestuursaangelegenheden
In het jaarverslag van 2018 luide het toenmalige bestuur de noodklok. Het bestuur dreigde
haar taken niet meer te kunnen volbrengen met slechts 3 zittende bestuursleden in 2019. Wat
was het een verademing dat zich kort voor de jaarvergadering toch nog vier nieuwe
bestuursleden aanmelden. Met de aanmeldingen van Renske Lemstra, Marco Terpstra,
Ronnie Hogeweide en Simone van der Velde hadden we opeens een voltallig bestuur van
zeven bestuursleden. Hiermee konden we de taken opnieuw gaan verdelen, bestaande
plannen uitwerken en nieuwe plannen ontwikkelen.
Helaas liep dit binnen slechts een paar maanden heel anders dan gedacht. Marco viel
langdurig uit vanwege een ernstig ongeval, Rob kwam plotseling te overlijden, en Ronnie
besloot om persoonlijke redenen af te treden als bestuurslid. In 2020 heeft Piet ervoor
gekozen het bestuur te verlaten. En als klap op de vuurpijl is Marnix verhuist naar Akkrum, en
wil hij ook gezien het in april van ditzelfde jaar verlopen termijn ook graag aftreden als
bestuurslid. Hiermee zal een ervaren en kundig penningmeester het bestuur verlaten.
Wel hebben we via een persoonlijke benadering Govert Geldof bereid gevonden om zitting te
willen nemen in het bestuur. Govert heeft veel ervaring met en connecties binnen de
gemeente Waadhoeke en is hiermee een welkome aanvulling binnen ons bestuur. Op dit
moment draait Govert al ruim een jaar mee in het bestuur, maar is formeel nog geen
bestuurslid. Dit zal in deze ALV aan de leden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Al deze ontwikkelingen hebben een grote impact gehad op de nog resterende actieve
bestuursleden. Alle zeilen worden bijgezet om de noodzakelijke punten doorgang te laten
vinden. Diverse oproepen voor nieuwe bestuursleden en ook het persoonlijk benaderen van
dorpsbewoners heeft helaas weinig opgeleverd. Hiermee is het bestuur aanzienlijk uitgedund
en is het voortbestaan van de Vereniging van Dorpsbelangen Tzum in zijn huidige vorm
wederom niet houdbaar.
Het bestuur heeft Ytsen Strikwerda bereidt gevonden om ons tijdelijk te adviseren en te
ondersteunen daar waar mogelijk. Ytsen wordt geen bestuurslid maar kan ons met al zijn
bestuurlijke kennis en ervaring goed op weg helpen naar een nieuwe vorm voor het
Dorpsbelang.
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Rob van Gulik heeft in zijn periode een goede eerste aanzet gegeven aan deze nieuwe vorm
en het afgelopen jaar hebben we de draad weer opgepakt om dit verder uit te werken. Via de
Op ‘e Hichte van maart j.l. hebben we de leden al voor geïnformeerd over de plannen en ook
tijdens deze ALV staat dit onderwerp op de agenda. Hoog over is het idee om de taken meer
op te gaan knippen, zodat de taken beter te overzien zijn en hierdoor wellicht aantrekkelijker
worden voor vrijwilligers uit het dorp.
Omni vereniging
Om het tekort aan bestuursleden bij de verschillende sportverenigingen het hoofd te kunnen
bieden is een aantal jaren geleden de Omni vereniging opgericht. Het doel is om één bestuur
op te zetten voor een aantal sportverenigingen, met hieronder een aantal commissies die
verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke taken van de verschillende sporten. De Omni
vereniging is hier al een tijd druk mee, maar zelfs als de krachten gebundeld worden is het
nog lastig om alsnog bestuursleden te vinden. Op het moment van schrijven van dit verslag is
het bestuur nog niet voltallig en wordt er nog gezocht naar een voorzitter en een secretaris.
Deze zijn hard nodig om dit goede plan te laten slagen en een voortbestaan van de Tzummer
sportverenigingen te kunnen garanderen.
It Spinneweb
Het bestuur van It Spinneweb is de afgelopen twee jaar goed bezig om weer nieuw leven te
blazen in onze dorpsjeugdsoos. Gelukkig zijn de maatregelen voor de kinderen iets soepeler
en konden een aantal activiteiten alsnog plaatsvinden en zijn er op creatieve wijze
alternatieven bedacht. Zeker in deze tijden is het belangrijk dat de kinderen en zeker ook de
jeugd nog wel contact met elkaar kan blijven houden. It Spinnenweb speelt hierbij een
belangrijke rol binnen ons dorp. Het bestuur is enthousiast en zet de schouders eronder om
leuke activiteiten voor de kinderen en jeugd te blijven organiseren.
Stichting Mast en energiecoöperatie Toer
Stichting Mast heeft samen met energiecoöperatie Toer bewogen jaren achter de rug. Nog
steeds staat er geen nieuwe molen. Alle procedures zijn doorlopen, alle effecten zijn in kaart
gebracht en de noodzakelijke subsidies zijn toegekend. De vergunning door de gemeente is
afgegeven, maar nog niet onherroepelijk omdat twee bewoners een bezwaar bij de rechter
hebben aangetekend. De gemeenteraad van Waadhoeke was zeer positief over dit Tzummer
initiatief. Lovend zelfs.
Begin maart 2020 is Toer begonnen met het werven van leden… maar toen kwam corona.
Dat was in meerdere opzichten een tegenvaller. Eerst is geprobeerd met webinars mensen te
bereiken. Tevergeefs. Uiteindelijk is een groep van bijna dertig Tzummers opgestaan om als
buurtambassadeurs buurtgenoten persoonlijk te benaderen. Dat is een succesformule
gebleken. Een deze dagen halen we de norm van 500 leden.
Lytse Farwegen 2.0
Dit project is opgezet door Stichting Lytse Farwegen 2.0 in samenwerking met overheden,
bedrijven, de dorpsbelangen van 14 dorpen en bewoners. De doelstelling van de stichting is
om de oude historische waterverbindingen tussen o.a. Tzum, Franeker, Lollum, Bolsward,
Kûbaard, Spannum en Wjelsryp weer toegankelijk te krijgen voor kleine recreatievaartuigen,
en daarbij de dialoog te openen over kansen voor de toekomst. Op verzoek van de gemeente
heeft de stichting een Masterplan opgesteld. Dat is ingediend. Mede door corona is er
afgelopen maanden geen voortgang geboekt. Het ligt nu bij de gemeente.
Sinterklaas intocht
Op 16 november 2019 werd de Sint nog als vanouds warm onthaald in de Moeting. De Sint
en zijn pieten maakten er een mooi kinderfeest van en ook het traditiegetrouwe bezoek aan
het Martenahiem werd door de bewoners gewaardeerd. Helaas kon dit mooie feest in 2020
niet doorgaan. Dit weerhield de Sinterklaas commissie er echter niet van om toch iets te
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organiseren en kwamen de pieten toch nog bij de deuren langst met een cadeautje voor de
kinderen. De kinderen hebben genoten van dit persoonlijke bezoek.
Kerstbomenactie
De jaarlijkse kerstbomenactie vond in het verslagjaar 2019 plaats op 14 januari en in 2020 op
4 januari. In 2019 zijn er zo’n 100 kerstbomen ingezameld en in 2020 werden er 59 bomen
ingeleverd. Zoals gebruikelijk had de gemeente (toen nog Franekeradeel) een klein bedrag
aan prijzengeld beschikbaar gesteld. Deze is in beide jaren onder de jeugdige inzamelaars in
kleinere geldprijsjes verloot.
Inzameling oud papier
Ook de inzameling van het oud papier is de afgelopen twee jaren een aantal keren anders
ingevuld dan dat we gewend waren. De inzameling is een paar keer overgeslagen, maar later
is er voor gekozen om het oud papier door de dorpsbewoners zelf naar de oud papier wagen
te brengen om ieder moment bij Loonbedrijf Tolsma. Op het moment van opstellen van dit
verslag laten de maatregelen het gelukkig weer toe om de inzameling op de vertrouwde
manier huis aan huis te verzamelen met trekker en wagen.
De opbrengsten van het oud-papier zijn ten gunste van de Moeting, VV Tzum, Wêz Wiz
Tsjom, ’t Spinnenweb en Dorspbelang. De coördinatie is in handen van Dorpsbelang.
De afgelopen jaren zijn de opbrengsten van het oud-papier helaas steeds verder afgenomen.
Hiervoor zijn twee oorzaken. Er wordt minder papier aangeboden en de papierprijs daalde
flink. Waar we in de hoogtijdagen nog ruim 130 euro per ton ontvingen is dit op het dieptepunt
in 2019 teruggezakt naar zo’n 30 euro. Hoewel verschillende ophalers in de gemeente zijn
gestopt stelde het bestuur op het standpunt dat de prijs wel zou aantrekken op de langere
termijn. En gelukkig is dat ook gebeurd.
Het grote aantal verstuurde pakketten tijdens de lockdown hebben ervoor gezorgd dat de
vraag naar papier flink is toegenomen Inmiddels zitten we weer op een mooie 100 euro per
ton.
It Nije Fertier
Het is alweer een aantal jaren geleden dat het dorpspark It Nije Fertier is aangelegd. Hadden
de eerste jaren de planten nog flinke concurrentie van ongewenst groen, inmiddels hebben
de vaste planten de overhand. Dit is mede te danken aan het harde werk van de vele
vrijwilligers die flink hun handen uit de mouwen stekenOok de speeltuin en pannakooi worden
goed gebruikt. Wat dorpsbelang betreft nog steeds een mooie aanvulling in het dorp.
ij het aanleggen van It Nije Fertier is rekening gehouden met het aanleggen van verlichting in
het park op een later tijdstip. Nadat in 2018 een hokje is geplaatst, zijn in de loop van 2019
electrisch en zonnepanelen aangelegd. Ook zijn er lantaarns geplaatst in het park waardoor
ook ‚s nachts gebruik kon worden gemaakt van het park als wandelplek.
Helaas heeft één van de zonnepanelen het moeten ontgelden bij oudjaarsdag. Het
zonnepaneel was dusdanig beschadigd door vuurwerk dat het vervangen moest worden. Wat
een flinke ongewenste aderlating was voor de vereniging.
Het onderhoud van de grasmaaier is een flink terugkerend hoofdpijndossier. Dankzij bijdragen
van Stichting Mast, Provincie Fryslan en Gemeente Waadhoeke kon in begin van 2021 een
nieuwe en professionelere maaimachine aangeschaft.
Indië herdenking en kranslegging
Jaarlijks vindt er op de eerste zaterdag van september een ingetogen herdenking en
kranslegging plaats bij het Indië-monument voor de Johanneskerk. Ook in 2019 en 2020 heeft
deze herdenking plaatsgevonden door een afvaardiging van het bestuur van het dorpsbelang.
Op’e Hichte
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Het waren bijzondere tijden. In 2019 ging alles nog als voorheen, de redactie maakte vijf
nummers en voerde langzamerhand enkele veranderingen in. Zo kon de lezer stukje bij beetje
wennen aan de nieuwe opmaak van de Op ‘e Hichte. De modernere uitstraling leverde vele
positieve reacties op. In de loop van 2019 kwam Anje van der Lek de redactie versterken en
aan het eind van dat jaar hield Gerrit Strikwerda, na vele jaren inzet, op met zijn activiteiten
voor de Dorpskrant. In reactie op een oproep van de redactie om nieuwe redactieleden (graag
jongeren) schreef Machiel van Breen (toen 70 jaar jong), dat hij wel eens wilde komen
snuffelen of er van beide zijden belangstelling voor samenwerking was. Die was er
klaarblijkelijk, want vanaf het eerste nummer in 2020 had hij een aantal taken op zich genomen.
Nauwelijks hadden de eerste redactievergaderingen in 2020 plaatsgevonden, of de wereld
werd stopgezet wegens een, nu heel vertrouwde, pandemie van een tot dan toe onbekende
virus variant: Covid 19. Geen gezellige vergaderingen meer met een kopje koffie. Voortaan
werden de leden van de redactie vertrouwd gemaakt met de digitale vergader-wonderen van
deze tijd. Het heeft echter de krant geen kwaad gedaan. De vijf nummers die in 2020
uitkwamen werden door de lezers positief ontvangen. Vanuit het dorp werd de redactie
voorzien van kopij over de sportverenigingen, de pogingen een nieuwe windmolen te mogen
plaatsen, en alle wetenswaardigheden die in het dorp plaatsvonden. De vaste rubrieken
werden voor ieder nummer weer met enthousiasme gevuld en er kwamen ook enige
interessante interviews en nieuwtjes bij. De adverteerders bleven ons, ondanks de moeilijke
tijden voor het bedrijfsleven, trouw. Er kwamen zelfs enige nieuwe adverteerders uit de
omgeving bij.
Eind 2020 verliet Engbert Helfferich, na vijf jaar redactielidmaatschap en veel inzet (soms tot
diep in de nacht), de redactie. Hierdoor ontstond weer een vacature die tot dusver niet volledig
ingevuld is. Wat echter voor veel ontlasting van de redactieleden heeft gezorgd, was de
intrede van een aantal vrijwilligers die de bezorging van de krant op zich hebben genomen.
We zijn 2021 dus met een klein team van vier redactieleden, maar met groot enthousiasme
doorgegaan. We hopen dat zich nog mensen melden voor het redactie team, zodat we iets
flexibeler zijn met vakanties en dergelijke. Het voorlopige hoogtepunt in 2021 was de viering
van het 75 jarig bestaan van Dorpsbelangen, dat we konden opluisteren met een huis-aanhuis bezorgd nummer en een bijlage vol bespiegelingen over de toekomst van de vereniging.
De Moeting
De afgelopen twee jaar hebben voor de Moeting vooral in het teken gestaan van verbouwen
en weinig activiteiten vanwege de lockdown. In 2019 is gestart met het verbouwen van een
flink aantal zaken. De toiletten, de centrale hal, de kleedkamers en de sport/evenementenzaal
hebben een flinke opknapbeurt gehad. Daarnaast zijn er nieuwe energiezuinige
verwarmingsketels geïnstalleerd, zijn de spouwmuren van de grote zaal geïsoleerd, en is er
luchtverwarming in de grote zaal gerealiseerd. Hiermee is e.e.a. duurzamer gemaakt.
Halverwege 2020 mocht de Moeting weer open, maar dit was helaas van korte duur door de
2e lockdown. We hopen de 2e helft van 2021 weer met zijn allen gebruik te kunnen gaan
maken van ons prachtige dorpshuis en sport/evenementenzaal!
AED
De AED van Dorpsbelang Tzum hangt alweer een aantal jaren aan de gevel van Bakkerij de
Schiffart. Gelukkig komt het niet vaak voor dat de AED gebruikt wordt. Op 2 september 2019
was een oproep. Deze reanimatie mocht helaas niet baten. In 2020 zijn er geen oproepen
geweest. De meldingen aan de hulpverleners is gelukkig sterk verbeterd. Bij de melding via
de app van Hartslag.nu worden de aangesloten hulpverleners via de meldkamer geïnformeerd.
Zij zijn vaak als eerste ter plaatse en kunnen zo de nodige hulp starten. Alle betrokken
hulpverleners hebben, als ze dat willen, na afloop een evaluatiegesprek. Of alles goed is
gegaan of dat er iets beter kan. In februari 2020 spraken we af een bijeenkomst te gaan
houden voor alle Tzummer hulpverleners in april 2020. Helaas ging dat vanwege Corona niet
door. Hopelijk kan dat in 2021 wel plaats gaan vinden. Het afgelopen jaar kregen we
regelmatig updates van Hartslag.nu over hoe te handelen bij een reanimatie versus Corona.
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We worden goed geïnformeerd. Daarnaast zijn in 2020 de batterijen wel vervangen, zodat de
AED goed blijft functioneren mocht er onverhoopt een inzet plaats moeten vinden.
Busroute Arriva
De busroute van Arriva is gewijzigd. De bus gaat alleen nog via de Franekerweg en de
Nieuwbuurtsterweg. Hierdoor hoeft er geen busverkeer meer door de smalle straten in het
dorp en de 2 overgebleven bushaltes zijn op acceptabele loopafstand vanuit het hele dorp.
Het bushokje aan de Voorstraat zal na enige tijd worden opgeheven en er zal een nieuw
bushokje worden geplaatst aan de Nieuwbuurtsterweg.
Slotwoord
We zijn trots op de wijze waarop onze dorpsbewoners, Martenahiem, de Staetlansskoalle, de
bedrijven en alle verenigingen en commissies zich door deze uiterst uitdagende jaren hebben
heen geslagen. Er ontstonden prachtige initiatieven waarbij de bewoners een warm hart werd
toegedragen en er werden alom alternatieven bedacht om toch met elkaar in contact te
kunnen blijven en het dorp leefbaar te houden. Toch hopen we deze jaren snel achter ons te
laten en weer met frisse energie naar de toekomst te kunnen kijken. Een tijd waarin we weer
samen kunnen komen om te sporten, te feesten, te geloven, te werken, te leren en te spelen,
zoals dat hoort in onze ‘mienskip’. In 2021 bestaat het Dorpsbelang 75 jaar. Een mooi moment
om terug te blikken op vroegere tijden, met mooie verhalen van oud bestuursleden. Maar
zeker ook een goed moment om vooruit te kijken, naar een vorm voor het dorpsbelang die
passend is bij de huidige tijd. Hierbij willen we graag verder met het ontwikkelen en uitrollen
van dorpsbelang 2.0, zodat het dorpsbelang ook in de toekomst kan blijven bestaan.
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