Jaarverslag 2020
1.

Inleiding.

Van harte bieden wij u hierbij het jaarverslag van het bestuur van Plaatselijk Belang
Beetsterzwaag-Olterterp aan. Dit verslag is een beknopte weergave van de
activiteiten van het bestuur in het verenigingsjaar 2020.
2.
Terugblik.
Een korte opsomming van de activiteiten die in 2020 hebben plaatsgevonden.
Na de ALV van 31 augustus 2020 is het bestuur zeven keer bijeen geweest.
De website is vernieuwd, met behulp van studenten Friesland College.
Er is een uniforme brievenbus bij De Buorskip geplaatst.
Afscheid groep 8 van school De Finne financieel ondersteund.
Ondernemersvereniging een bijdrage overgemaakt voor aankleding Hoofdstraat in
december.
Aanschaf van AED voor de Buorskip financieel ondersteund.
Het jaarlijks ambtelijk overleg heeft op 2 september 2020 plaatsgevonden, het
bestuurlijk overleg met het gemeentebestuur, was op 28 januari 2021. De relatie met
de gemeente heeft het bestuur in 2020 als positief en constructief ervaren.
3.
-

-

Bestuurlijke aangelegenheden
M.i.v. 1.1.2020 heeft Bas Daanje het voorzitterschap overgenomen van Erik
de Groot en heeft Liesbeth de Boer de functie van Robert van Leersum,
penningmeester, overgenomen. Tijdens de ALV van 31 augustus 2020 is
afscheid van hen genomen.
Bas Daanje, voorzitter en Sietsche Nieuwenhuis hebben aangegeven afscheid
te willen nemen miv 1 september 2021.

4. Activiteiten.

Plaatselijk Belang heeft in 2020, door de corona-epidemie geen bijdragen
kunnen leveren aan de beide dorpen.
-

Op 31 augustus is er een ALV geweest in de Buorskip, De directeur van
school De Finne heeft een uiteenzetting gegeven van de toekomst van de
(nieuwe) school.

-

Er zijn drie nieuwsbrieven uitgebracht; in oktober, december en februari 2021.

In 2020 was er één commissie ofwel vaste werkgroep verbonden aan Plaatselijk
Belang, te weten de dodenherdenking.
Voor de 4 mei herdenking en burgerinitiatief “in de bres voor de bijen” werd de
administratie bijgehouden.
5.
Nawoord.
Het verslag is door ons opgemaakt met veel plezier. We hadden graag wat meer
activiteiten willen laten doorgaan, maar helaas, we hopen op betere tijden.
Mochten er toch onderdelen/details zijn welke vragen / onduidelijkheden oproepen
/geven, kunnen we die uiteraard tijdens de ALV beantwoorden.
Namens het bestuur
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