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1. Opening – Roel heet alle aanwezigen waaronder tevens Geeske Visser 

(dorpencoördinator gemeente), Franciscus Koopman (gemeente) en Joop Bulthuis 

(wijkagent)  van harte welkom. Omdat in 2020 en mei 2021 de vergaderingen niet 

door konden gaan vanwege Covid19 is dit een algemene ledenvergadering. Bij de 

agendapunten waarbij moet worden gestemd, hebben alleen de leden stemrecht. 

2. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

3. De notulen van de ledenvergadering van 21-05-2019 en de algemene vergadering 

van 28-10-2019 worden onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. 

4. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.  

5. Jaarverslag 2020. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag 2020. 

6. Financieel verslag 2020. 

Peter geeft een toelichting op het financieel verslag. 

Han Taekema vraagt of er ook toezicht wordt gehouden op de uitgaven van de 

Sinterklaascommissie. Ilse antwoordt dat de inkomsten en uitgaven opgevraagd 

kunnen worden bij de Sinterklaascommissie; zij houden dit zelf bij. 

Oene Bosma vraagt wat er wordt gedaan met de reserveringen van het dorpsbudget; 

PB lijkt nu als een soort van bank te fungeren. Geantwoord wordt dat de 

reserveringen binnen een bepaalde tijd (2 jaar) moeten worden gebruikt, anders 

komen ze te vervallen. De “spelregels” m.b.t. het dorpsbudget staan op de website. 

Peter houdt e.e.a. in de gaten en attendeert de betreffende personen/instanties 

hierop. 

7. Kascommissie. 

Nico de Vries en Henk de Vries, zijnde kascommissie, hebben geen onjuistheden of 

onregelmatigheden geconstateerd tijdens de kascontrole. 

Nico de Vries merkt op dat zij de penningmeester erop hebben geattendeerd dat er 

toezicht moet worden gehouden op de reserveringen van het dorpsbudget. Zoals 

eerder gemeld gelden hier regels voor. 

Henk de Vries geeft aan dat zij hebben geconcludeerd dat het saldo van PB 

langzaamaan inteert; de uitgaven zijn groter dan de inkomsten. En hebben 

voorgesteld om de contributie te gaan verhogen. Peter geeft aan dat binnen PB dit al 

is besproken en dat er vanwege Covid 19 is besloten dit jaar geen 

contributieverhoging voor te stellen. Tevens zal PB op korte termijn een 

ledenwerfactie gaan houden zodat de inkomsten zullen gaan stijgen. Peter geeft nog 

wel aan dat een contributieverhoging in de toekomst niet wordt uitgesloten. 

Hierna wordt de penningmeester décharge verleend. 



Roel bedankt de heren van de kascommissie voor hun controle en toelichting. Voor 

volgend jaar worden Nico de Vries en Oene Bosma benoemd als kascommissie. 

8. Bestuursverkiezingen. 

Ilse Koetsier en Helma Spin zijn beide aftredend en niet herkiesbaar. Roel bedankt 

beide dames voor hun inzet (Ilse 8 jaar en Helma 4 jaar). Janco van der Werf is 

tussentijds afgetreden. 

Er zijn drie nieuwe kandidaten: [Verwijderd], Imkje de Goede en Tjeerd Rintjema. De 

aanwezige leden gaan akkoord met de benoeming van bovengenoemde leden. Roel 

heet ze welkom in het bestuur van PB. 

Hierna volgt een korte pauze. 

9. Denktank 

Eerder is er een Denktank opgericht door een aantal leden; de Denktank richt zich op 

onderwerpen met betrekking de leefbaarheid van Terwispel, waarbij de vier pijlers als 

uitgangspunt dienen:  

Zorg en Welzijn 

Mobiliteit en Verkeer 

Wonen en Duurzaamheid 

Sport en spel. 

De Denktank heeft het onderdeel Wonen dusdanig opgepakt wat heeft geresulteerd 

in een uitgewerkt plan voor 26 woningen. Dit plan ligt momenteel bij de gemeente ter 

goedkeuring. De aanwezigen kunnen de maquette en tekeningen na de vergadering 

bekijken in de kantine. 

Met betrekking tot duurzame energie zijn enkele leden van de Denktank in overleg 

geweest met de gemeente maar dit heeft niet geresulteerd in verdere uitwerking van 

een plan. 

De aantal leden van de Denktank is overgegaan naar de Stg. Moai Wenplank 

Terwispel. De andere leden hebben hun deelname aan de Denktank opgezegd. Het 

verzoek van het bestuur van PB aan de aanwezigen is om zitting te nemen in een 

nieuw op te richten Denktank. Eerder heeft al 1 persoon zich aangemeld bij het 

bestuur. Tijdens de vergadering geeft Fedde Kortstra aan deelname aan de Denktank 

te willen overwegen. 

Tijdens de vergadering ontvangen de leden de Aandachtspunten PB Terwispel 2021-

2025. Dit stuk is bedoeld als uitgangspunt voor de nieuwe Denktank. Tevens kan dit 

stuk naar de Politieke Partijen worden verstuurd zodat zij weten wat er in Terwispel 

speelt. Roel geeft puntsgewijs een toelichting op het stuk, waarna de leden akkoord 

gaan.  

Jos vd Veldt vraagt of het mogelijk is om achteraf nog vragen te stellen of een reactie 

te geven mbt het stuk. Roel antwoordt dat dit kan; vragen kunnen via de mail worden 

gesteld. 

Arie van Steen zou graag zien dat er bij “Jongeren” ook “Ouderen” worden genoemd. 

10. Presentaties aanvragen uit het dorpsbudget 

Jos vd Veldt vraagt € 600,00 voor het realiseren van een ‘buiten’ schaakspel 

Roel vraagt uit naam van de Sinterklaascommissie € 100,00 voor de intocht. 

Roel vraagt namens de Groencommissie een reservering van €500,00. Deze 

reservering is voor initiatieven van bewoners van Terwispel mbt de biodiversiteit. Te 

denken valt aan: inzaaien van bermen, een dorps(moes)tuin, het planten van 

bloembollen etc.  

Franciscus Koopman merkt op dat de gemeente (groenvoorziening) geen 

voorstander is van het inzaaien van de bermen; hij ziet liever dat er stukken groen 



worden ‘geadopteerd’ door de initiatiefnemers en dat zij die stukken dan gaan 

inrichten en onderhouden. 

Roel merkt nogmaals op dat de bomencommissie de initiatieven wil ondersteunen, 

maar niet zelf wil gaan uitvoeren. 

Peter vraagt namens PB € 100,00 voor een nieuw mededelingenbord bij de brug. 

Roel vraagt namens PB € 750,00 voor de aanschaf van dorpsvlaggen, welke dan 

door de bewoners kunnen worden gekocht voor een aantrekkelijke prijs. Blijft er na 

verkoop van alle vlaggen geld over, dan wordt dit teruggestort in de ‘pot’ van het 

dorpsbudget. 

Arie van Steen stelt voor om de nieuwe leden een dorpsvlag te schenken of 

goedkoper aan te bieden. 

Antje Taekema stelt voor om via buurtverenigingen de interesse te wekken om zo 

meer vlaggen te verkopen. 

Oene Bosma vraagt namens Us Doarpshûs € 1.500,00 voor het aanleggen van een 

nieuw terras. 

Jan Gerrit Post vraagt namens De Aldjiersploech € 425,00. Tijdens oudjaarsnacht zal 

er een vuurwerkshow te zien zijn, welke wordt uitgevoerd door Magic Vuurwerk. 

Hierna bedankt Roel een ieder voor de presentatie en wordt er gestemd door de 

leden. De leden gaan akkoord met toekenning van alle gevraagde bedragen. 

11. Rondvraag. 

Er zijn geen vragen. 

12. Hierna bedankt Roel alle aanwezigen en sluit om 22.30 uur de vergadering. 


