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november 2020

Normaal gesproken bent u van ons gewend de agenda voor de algemene ledenvergadering te
krijgen. Door Corona kan deze ledenvergadering niet plaatsvinden en willen we u d.m.v. deze
nieuwsbrief op de hoogte brengen.
Wij als bestuur wensen jullie veel leesplezier en hopen jullie in goede gezondheid volgend jaar
weer te mogen ontvangen in It Waltahûs.
Notulen ledenvergadering 29 november 2019
Wil je deze nog lezen? De notulen zijn inmiddels op de website geplaatst.
www.tsjerkwert.nl/dorpsbelang.
Jaarverslag 2020
Op 3 februari hadden we onze eerste vergadering van het nieuwe jaar. Ook dit jaar hebben wij als
bestuur weer gekeken naar de punten uit de dorpsvisie. Echter de meesten zijn al uitgevoerd of
niet of erg moeilijk uitvoerbaar.
Er waren in het afgelopen jaar geen bestuurswisselingen.
We zijn als bestuur dit jaar vijf keer bij elkaar geweest voor ons reguliere overleg. Normaal
gesproken vergaderen we iedere maand, maar door corona hebben er een aantal niet plaats
gevonden.
Naast dit regulier overleg zijn er besprekingen geweest met het ondernemersfonds SWF en de
Gemeente Súdwest-Fryslân. Dankzij gelden die we uit de aanvraag van vorig jaar hebben
ontvangen uit het ondernemersfonds is er in het voorjaar een picknicktafel geplaats nabij het
haventje.
We hebben gesproken over het onderhoud van het Schukkenpad en de mogelijke verplaatsing
van de unit van de brugwachter. Ook zijn er verschillende bijeenkomsten met de gemeente en
wethouder Mirjam Bakker geweest over het 11- stedenkunstwerk Fyftjen en Fierder.
Verder zijn we met de Provincie om de tafel geweest om hun vorderingen te volgen aangaande
de ontwikkelingen en aanpak rondom de N359 tussen Bolsward en Workum. Als het goed is krijgt
u hier binnenkort een nieuwsbrief over van de Provincie.
De schoolkinderen zijn het hele dorp door geweest om zwerfafval van een ander op te ruimen.
Onze complimenten daarvoor!
Ook zijn we op 14 januari in Parrega geweest bij een bijeenkomst van Tegenwind. Waar de avond
in het teken stond van de Energietransitie en welke mogelijke impact dat heeft op ons landschap.
Dankzij Windkracht 10 konden we net als voorgaande jaren weer bloemen bestellen voor de
leuningen bij brug/Waltahûs. De hele zomer konden we ervan genieten, een woord van dank ook
aan Sam en Renske, die ze steeds hebben verzorgd.
Ook het jaarverslag van vorig jaar is terug te vinden op de website.
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Financieel verslag en verslag kascommissie
Voor dit jaar wordt er geen financieel verslag naar de leden opgesteld. Dus zal er ook geen
kascontrole gaan plaatsvinden. Volgend jaar zal er een financieel verslag over twee jaren worden
opgesteld en door de kascommissie worden gecontroleerd.
Contributie
Aan deze nieuwsbrief hebben wij een briefje gehecht waarop staat vermeld hoe jullie de
contributie van €7,50 over dit jaar kunnen voldoen. Hiervoor alvast bedankt.
Bestuursverkiezing
Onze secretaris Richard Teppema is aftredend en niet herkiesbaar. Vanaf deze plek willen we
Richard van harte bedanken voor zijn inzet de afgelopen 8 jaar. Wij hebben Mira Hoek bereid
gevonden als nieuwe kandidaat bestuurslid. Bezwaren of tegenkandidaten dienen per mail of
telefonisch richting de voorzitter kenbaar worden gemaakt. Hebben wij na 25 november geen
reacties ontvangen dan zal Mira toe treden tot het bestuur.
Jan Witteveen sr. is aftredend maar herkiesbaar. Jan heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld voor
een periode van 4 jaar.
Inzet (rest) gelden uit het Ondernemersfonds SWF
Vorige maand hebben wij een gesprek gehad met de fondsmanager van het ondernemersfonds.
Voor Tjerkwerd zijn mogelijk nog restgelden van de jaren 2016 – 2018 beschikbaar. Deze willen wij
graag veiligstellen. Dit geldt ook voor de budgetten 2019 – 2020.
Na het overleg hebben wij een brief opgesteld waarin wij hebben aangegeven en onderbouwd
dat de bedoeling altijd is geweest om dit geld te reserveren voor bestedingen aan de inrichting
van het Waltahûs. Voorwaarde voor besteding is dat het een bestedingsdoel moet zijn waar de
meerderheid van dorpsbewoners wat aan kunnen hebben. Wij, bestuur van Dorpsbelang, zijn van
mening dat dit het geval is bij besteding van de gelden voor het inventaris van het Waltahûs.
We hebben dan ook de volgende begroting (hieronder op hoofdlijnen) ingediend bij het
Ondernemersfonds SWF.
Projectinterieur Waltahûs:
Betreft ontwerp/meubilair/verlichting/accessoires/ montage en installatie
Kleine zaal
€ 6.115,-Bar
€ 3.040,-Grote zaal
€ 9.250,-We zijn nog in afwachting op een definitief besluit vanuit het Ondernemersfonds SWF, maar
hopen op een positieve reactie. Mocht dit het geval zijn, dan moet ook nog aan de voorwaarde
worden voldaan dat een meerderheid van de leden van Dorpsbelang instemt met het door het
bestuur voorgestelde bestedingsdoel.
Normaal gesproken vindt deze toestemming plaats op de jaarvergadering, deze kan dit jaar
helaas niet doorgaan. Wij willen dan ook middels deze nieuwsbrief het bestedingsdoel
communiceren. Wanneer wij geen reactie ontvangen gaan we ervan uit dat er ingestemd wordt
met ons voorstel. Mochten jullie wel bezwaar hebben dan ontvangen wij graag uiterlijk 25
november a.s. een mail gericht aan dorpsbelangtjerkwerd@gmail.com met onderbouwing van
het bezwaar.
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Tot slot
Wij wensen jullie alvast gezonde, warme en gezellige feestdagen. Zeker in deze bijzondere
periode. Pas goed op elkaar en houd vol!
Bestuur Dorpsbelang Tjerkwerd e.o.:
Jan Witteveen sr., Richard Teppema, Fokko Rollema (voorzitter), Bertus-Rinse Bakker, Joke de Jong,
Anneke Speerstra en Margriet Bekema

BIJLAGE:
- Contributiestrookje
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