Secretariaat Foekje Koopmans, Wyldsang 30,
9244 HJ Beetsterzwaag
pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.com

Notulen van de algemene ledenvergadering van 31 augustus 2020 in Zalencentrum De
Buorskip te Beetsterzwaag.

Aanwezig:
Bestuursleden: Erik de Groot, voorzitter, Robert v. Leersum, penningmeester, Foekje
Koopmans, secretaris, Sietsche Nieuwenhuis, bestuurslid Jeugd/Ondernemersvereniging,
Petra Stam, bestuurslid Jeugd/Ondernemersvereniging.
Aanwezigheidslijst: er zijn 17 leden aanwezig.
……………………………………………………………………………………………………………
1.Welkom en opening.
Erik de Groot opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Door de
coronacrisis waren we niet in de gelegenheid de ALV door te laten gaan op 15 april 2020.
2. Vaststelling agenda.
Geen aanvullingen vanuit de aanwezige leden. Zo noemt het aantal aanwezigen van 17
leden, dat de agenda ongewijzigd werd vastgesteld.
3. Verslag ALV 2019 en jaarverslag 2019.
Higlights worden door Foekje Koopmans, secretaris uitgelicht aan de hand van de
powerpointpresentatie. Deze werden goedgekeurd door de aanwezige leden
4. Financiën.
Het financieel jaarverslag werd vastgesteld en dat de kascommissie de jaarrekening bij
monde van mevrouw Pebesma heeft goedgekeurd. Er is a décharge verleend door de
aanwezige leden.
De nieuwe kascommissie bestaat uit mevrouw Hooijenga en de heer Van Vliet.
5. Veranderingen in het bestuur.
Erik de Groot, voorzitter en Robert van Leersum, penningmeester zijn aftredend.
Bas Daanje en Liesbeth de Boer zullen deze functies overnemen met goedkeuring van de
aanwezige leden. Er waren geen tegenkandidaten,.
Er werd een attentie overhandigd aan de vertrekkende bestuursleden.

Korte pauze en bestuurswisseling.
6. Jaarplan en begroting 2020 (concept) door nieuw bestuur.
Bas Daanje:
Er zal in oktober een nieuwsbrief worden uitgegeven met een activiteitenkalender, ook zal
hier de verhoging van de contributie ter sprake komen. Voorstel is nl. om de contributie te
verhogen van € 6,00 naar € 8,00 per jaar.
-

-

Dit stuit op een discussie vanuit de aanwezige leden, of de ouderen onder de leden
dit zullen accepteren, men zou graag zien dat men de leden daarover persoonlijk
gaat benaderen om deze verhoging uit te leggen. Er zijn echter geen tegenstemmers
vanuit de aanwezige leden. Deze wordt dus aangenomen.
Ondersteunen burgerinitiatieven vanuit het dorpsbudget. Onze rol is om contacten te
leggen en van daaruit vast te stellen wat eventueel de bijdrage kan zijn vanuit dit
dorpsbudget.

7. Mededelingen/Rondvraag.
- Mevrouw Heleen Verhage vraagt hoe het kan dat de website van Beetsterzwaag Natuurlijk
uit de lucht is, Robert heeft echter geconstateerd dat het onderhoud is overgedragen vanuit
de ondernemers.
- De heer Fransen vraagt of de km zone van de weg Drachten/Beetsterzwaag nog
aangepast wordt naar 60 km. – Dit wordt meegenomen in het ambtelijk overleg van 2
september 2020.
- Mevrouw Hafkamp vraagt of er nog iets concreets is gedaan met de wensen die tijdens de
Ontmoeting van Landgoed Lauswolt naar voren zijn gekomen – door de coronacrisis is daar
helaas niets van gekomen.
- Mevrouw Noordam vraagt of er dorpsbudget beschikbaar kan worden gesteld voor de
groenstroken van de Roekebosch – dit hebben zij zelf nl. in beheer.
- Mevrouw Hoogeveen heeft een klacht ingediend t.a.v. de vijver Lyndensteyn, dit is
meegenomen in het ambtelijk overleg van 2 september, echter de vijver zou Lyndensteyn
zelf moeten onderhouden, dit ook aan mevrouw doorgegeven via de mail.
8. Sluiting formeel deel van de vergadering.

Pauze

Spreker: mevrouw Ina v.d. Vlugt, directeur school “De Finne”.
Ina legt aan de hand van een powerpresentatie uit hoe het er op dit moment voorstaat met
de school en hoe de toekomst eruit gaat zien, binnen een jaar of drie. Na de fusie van De
Paedwizer en de Trime in 2019 is men toch wel tegen problemen aangelopen. Dat had
natuurlijk ook te maken met twee onderwijssystemen. Er is een nieuwe methode voor bijna
alle lessen aangeschaft. De verwachting is dat de nieuwe school, samen met
Voetbalvereniging De Sweach, het vierde kwartaal van 2022 zal worden opgeleverd, maar
dat hangt uiteraard van veel omstandigheden af, zoals geld, een ontwerp en een uitvoerder.

