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Doarpsbelang Tsjerkwert e.o.  

  

   

Notulen ledenvergadering 25 november 2022  
  

1. Opening Voorzitter Bertus-Rinse opent de vergadering en heet de ca. 39 aanwezigen (zie 

presentielijst) van harte welkom. Bijzonder welkom aan de aanwezige 

raadsleden/steunfractieleden Arjen Doedel (CDA), Jikke Ruiter (FNP). En ook welkom aan de dorpen 

coördinator Maaike van de Logt-Althuis van gemeente Sudwest-Fryslân.   
Met kennisgeving afwezig zijn: Wieko en Anita Hekkema, en van gemeente SWF Marijke 

Roskam (PvdA).  

2. Goedkeuring notulen ledenvergadering 29 november 2019  
Op de website zijn de notulen van de ledenvergadering 2019 te vinden en de nieuwsbrief van 2020 

en het jaarverslag van 2021.   

Er zijn geen op- en aanmerkingen op de notulen, dus deze worden hierbij goedgekeurd.  

3. Jaarverslag 2022 Bertus-Rinse leest het jaarverslag voor. Er worden nog een paar 

vragen over de N359 gesteld. Verder geen opmerkingen.  

4. Financieel verslag en verslag kascommissie Anneke deelt het financieel verslag 

uit. Wiebren de Jong en Jan Witteveen hebben de kascontrole gedaan, en keuren het uit 

monde van Jan Witteveen goed! Wie willen volgend jaar de kas controleren? Fokko Rollema 

en Ype Bonnema bieden zich aan.  

5. Verslag Stichting Windkracht 10 (incl. bekendmaking aanvragen  

financiële bijdrage) Jelle Zijsling krijgt het woord en maakt bekend welke bedragen dit 

jaar aan welke verenigingen of organisaties uitgekeerd worden. Totaal is er ongeveer 25.000 

euro uitgekeerd. Jelle Feenstra vervolgt met een duidelijke PowerPointpresentatie over de 

geschiedenis van 25 jaar Stichting Windkracht 10. Hij eindigt met de mededeling dat ter ere 

van het 25-jarig jubileum alle huishoudens in Tjerkwerd 100 euro krijgen!   

6. Bestuursverkiezing  
Aftredend en niet herkiesbaar: Bertus Rinse Bakker, Anneke Speerstra en Joke de Jong. 

Aukje Veldmans en Wieger Bakker zijn bereid gevonden voor een functie binnen het 

bestuur.  

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, er volgt applaus voor de nieuwe 

bestuursleden.  

7. Kunstwerk Fyftjin en Fierder      
• Afspraken Intellectuele Eigendom*, er wordt goedkeuring van de leden gevraagd. De 

leden keuren dit unaniem goed (36 stemmen voor, 0 tegen)  

• Vestigen van Recht van Opstal*, er wordt goedkeuring van leden gevraagd.  
De leden keuren dit unaniem goed (36 stemmen voor, 0 tegen)  
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*zie bijlage bij deze notulen  

8. Goedkeuring verantwoording inzet gelden 2021 en begroting inzet 

gelden 2022 uit ondernemersfonds SWF 2019,2020,2021 is naar de inventaris voor 

het Waltahûs gegaan. Voor 2022 wordt goedkeuring gevraagd om het te besteden aan:  

sportveldverlichting, jubileumconcert korps, iepenloftspul 2023 (Ja, no Hyke?). Alle aanwezige 

leden gaan hiermee akkoord.  

9. Dorpsvisie Leven er punten waar wij als Dorpsbelang naar kunnen kijken? Genoemd 

worden: Starterswoningen? Seniorenwoningen? Tiny house? Woonboten? Een werkgroep 

vormen met vooral ook jeugd daarin (potentiële blijvers). Fietspad richting Exmorra moet er 

gewoon komen…  Collectieve oplossingen voor duurzaamheid ontwikkelen.  

10. Rondvraag – Anne de Vries, werkgroep natuur, morgen plant-dag, wie wil nog helpen??  

-Gert Folkertsma, hoelang blijven de bruggen nog bemand? Hier weten wij geen antwoord op.  

- Richard Teppema, er wordt een transformatorstation van Liander geplaatst in de groenstrook 

naast de Sylroede 8 in Tjerkwerd. Richard licht toe dat dit nodig is, omdat nu op zonnige dagen er 

te weinig capaciteit is, om alle opgewekte zonne-energie terug te leveren op het net.  

- Arjen Doedel, bestaat de skieppesturt noch? Ja zeker!  

-Jentje vd Stap, zondag molendag Friesland, komt allen naar de Babuurster molen!  

-Jan Witteveen, website, archief fam. Mulder staat bij Jan thuis, gaat naar de Tijd in Bolsward, 

zodat het een goed plekje krijgt. Wordt aan gewerkt om het goed over te brengen, wordt 

vervolgd.  

11. Sluiting Bertus Rinse bedankt iedereen voor de aanwezigheid en wenst eenieder wel thuis.  

Voor belangstellende worden na afloop van de vergadering de twee dorpsfilms van Tjerkwerd 

(1963 en 1974) vertoond.  

  

Bestuur Dorpsbelang Tjerkwerd e.o.:  

Jan Witteveen sr., Bertus-Rinse Bakker, Joke de Jong, Anneke Speerstra, Margriet Bekema, 

Mira Hoek, Pier-Jan Zijsling en Jitte Huitema  
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Bijlage Kunstwerk Fyftjin en Fierder:  
  
Het kunstwerk Fyftjin en Fierder van PJ Stallen is nu klaar. Het laatste deel van het 

kunstwerk, het bankje en de plek voor de fietsen is aan het einde van afgelopen zomer 

geplaatst.  

  

De kunstenaar PJ Stallen wil nu graag het kunstwerk overdragen aan het dorp cq  

dorpsbelang. Hiervoor moeten er bepaalde afspraken vastgelegd worden bij de notaris 

(Notaris Paauwe in Workum).  

Dit zijn afspraken mbt het intellectuele eigendom en het vestigen van het recht van opstal van 

het kunstwerk.   

Voor het overdragen van het kunstwerk aan het dorp hebben wij mbt deze afspraken jullie 

goedkeuring nodig (dat is een meerderheid van stemmen (is de helft +1)) in deze 

ledenvergadering om eea in gang te kunnen zetten.   

Ik zal nu eerst eea toe lichten mbt het intellectuele eigendom (dit zijn 4 punten). Het is wat 

formele taal maar laat het weten als verder uitleg nodig is.  

- Gegeven de aard van het betreffende kunstwerk en zijn plaats in de openbare ruimte 

zijn conform artikel 18 van de Auteurswet alleen afbeeldingen (fotografisch of anderszins) 

toegestaan van het werk zoals het zich ter plekke bevindt. Voor verveelvoudiging van andere 

afbeeldingen van (een onderdeel van) het werk, is conform auteursrecht te allen tijde 

expliciete toestemming van of namens de maker, bij wie het intellectuele eigendom berust, 

vereist.   

- Indien het verveelvoudiging en / of het commercieel op de markt brengen van een 

afbeelding betreft, worden eventuele verdiensten daaruit resulterend na aftrek van de kosten 

voor vervaardiging van de afbeelding verdeeld over maker en Dorpsbelang (volgens de 

sleutel 70/30).   

- Aan het kunstwerk mogen geen veranderingen worden aangebracht anders dan na 

expliciete toestemming van de maker.  

- Gegeven de aard van het kunstwerk (materiaal en constructie) is geen 

aansprakelijkheidstelling door derden voor schade veroorzaakt door het kunstwerk te 

verwachten, derhalve is er geen reden om zich tegen dergelijke schade te verzekeren. In 

geval daarentegen van schade aan het kunstwerk veroorzaakt door een derde zal het 

Dorpsbelang deze derde voor kosten van herstel aansprakelijk stellen.  

  

Samengevat je mag wel foto’s van het kunstwerk maken maar deze niet zomaar 

commercialiseren zonder toestemming van de maker. Indien toestemming van de maker dan 

worden de opbrengsten verdeeld tussen de maker en dorpsbelang.  

Er mogen geen aanpassingen gedaan worden aan het kunstwerk zonder toestemming van 

de maker. Er wordt geen verzekering afgesloten voor schade die het kunstwerk eventueel 

zou kunnen veroorzaken aan derden. Dorpsbelang zal schade aan het kunstwerk verhalen 

op derde partij die deze heeft veroorzaakt.   

Ik hoop dat dit duidelijk is zo zijn hier  anders nog vragen?  
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Kunnen jullie svp met het opsteken van jullie hand aangeven of jullie akkoord gaan met deze 

afspraken over het intellectuele eigendom van het kunstwerk.  

  

Zijn er leden die niet akkoord zijn?  

  

Dan gaan we door naar de tweede afspraak deze heeft betrekking op het recht van opstal 

van het kunstwerk  

Op dit moment is de eigenaar van de grond ook eigenaar van het kunstwerk. Dit betekent dat 

de gemeente nu volgens de wet eigenaar is van het deel van het kunstwerk op de brug en de 

westzijde van de Bolswarder vaart. De kerk is eigenaar van het deel van het kunstwerk op de 

oostzijde van de Bolswarder vaart.  

Om het eigendom van het kunstwerk over te zetten naar het dorp moet er een recht van 

opstal gevestigd worden waarbij de kerk, de gemeente en dorpsbelang partij zijn. Hiervoor 

willen we graag jullie akkoord  

  

Zijn hier nog vragen over?  

  

Kunnen jullie ajb aangeven of jullie akkoord gaan met het vestigen van het recht van opstal 

voor het kunstwerk zodat het dorp eigenaar wordt van het kunstwerk door jullie hand op te 

steken.  

  

Zijn er leden die niet akkoord zijn?  

  

Nu we voor beiden punten een meerderheid van stemmen (helft +1) hebben zullen we eea 

gaan laten vastleggen bij de notaris.   

  

Hartelijk dank!  

  

  

  

  


