
Notulen van de Jaarvergadering van Dorpsbelangen op 24-4-2018 om 19.45 in It String 

 

Afwezig met kennisgeving: Tjipke en Griet Hofstra, Afke Tilma, Jeanette Nagelhout en 

Hotze Schrale 

De volgende leden komen wat later: Pieter Hallema en Tjeerd Cuperus 

Namens de politieke partijen zijn aanwezig: Hendrik Terpstra VVD, Anton Wijkhuis CDA, 

Anita Mast Gemeentebelangen, Kees Iepema Groen Links, Haye Hoekstra en Jan Dijkstra 

FNP 

 

• 1 Opening  

Erick heet iedereen welkom in het bijzonder Jan Dijkstra, de wethouder van de gemeente 

Waadhoeke.  En degenen die aanwezig zijn namens de politieke partijen. 

 

• 2 Notulen vorige jaarvergadering  

De aantekeningen van de jaarvergadering 2017 waren verloren gegaan. Als bestuur hebben 

wij zo goed mogelijk de aantekening weer samengesteld en via de website van Boksum een 

oproep gedaan voor de aanwezigen om te kijken of hun vraag, opmerking goed en juist 

verwoord was. Hierop zijn geen reacties geweest.  

 

Erick vraagt aan de vergadering of iemand redactionele opmerkingen heeft, die zijn er niet.  

Ook naar aanleiding van zijn er geen vragen of opmerkingen.  

 

Erick bedankt Trijntje voor het herstellen en maken van de notulen.  

 

 

• 3 Bestuur aan het woord 

Erick : over leefbaarheid in het dorp Boksum. De school gaat helaas dicht maar er zijn zoveel 

meer dingen waarvoor heel veel inwoners zich inzetten, bedankt allemaal hiervoor.  

Hij kaart ook het volgende nog aan: Hondepoep bakken, bankjes in het buitengebied en de 

verlichting (kattenogen) in de fietspaden. 

Er zijn nog diverse dingen die worden afgemaakt ihkv de dorpsvernieuwing oa: de Cirkels, 

de bocht bij de kosterij en het dicht maken van de put bij Oedsmawei 34. Op de Tiltsjedyk 

komt nog een nieuwe slijtlaag.  

Ook de fietsroute voor de schoolkinderen richting Deinum zal worden aangepakt. Erick heeft 

dit samen met een aantal ouders en Teun Wever van Waadhoeke gefietst en de pijnpunten 

worden aangepakt. Iemand vraagt waarom niet via de Tiltsjedyk, dit wordt door de ouders als 

te gevaarlijk beschouwd.  

 

Welmoed: over de picknick tafels met platen , Marc heeft ze ontworpen en er komt een tekst 

op die de rijke historie van Boksum verteld.  

Ook de elektra kastjes worden voorzien van historische printen. Als er genoeg geld en animo 

is kan er misschien een wandelroute langs de kastjes worden uitgezet.  

De Ondernemersmarkt is in december 2017 niet doorgegaan we gaan het nu opnieuw 

proberen  maar dan  ook met de verenigingen en  stichtingen. Op deze manier kan iedereen 

zien en beleven wat er te doen is in Boksum.   

We willen gaan werken met een klussenlijst, deze ligt op het biljart, graag kijken of er iets 

tussen zit wat u misschien voor Boksum zou kunnen en willen doen.  

 

Trijntje: Fyn it yn Boksum, de app is niet echt van de grond gekomen door te weinig respons, 

om te zorgen dat dit goed gaat werken is er meer deelname nodig. We gaan het nu middels de 



website doen. Erick en Trijntje rollen dat nog uit.  

Us cafe loopt nog steeds goed, zowel het koffie uurtje als het bewegen. 

Hiske de Schiffart onze dorpen coördinator vanuit Waadhoeke was graag aanwezig geweest 

maar kon helaas niet. Trijntje vertelt in het kort wat haar werkzaamheden zijn.  

 

• 4 Financieel verslag Dorpsbelangen  

Op de tafels ligt een financieel  verslag . Sjoukje geeft een korte uitleg en vertelt dat we 271 

leden hebben, een aantal daarvan heeft de contributie nog niet betaald, dit graag zo spoedig 

mogelijk in orde maken. Maarten Klaver heeft een vraag over het bedrag voor webhosting 

etc. van 5.039,85. Hierin zit de aanmaak van de website voor helphamster en de aanschaf 

van programma’s voor de  laptop en de webhosting kosten voor de websites van 

Boksum.FRL/COM. Voor de aanmaak van de site Fyn it yn Boksum via de helphamster 

hebben we een subsidie van 4.000 euro ontvangen van it Iepen Mienskipfuns. Dit geld is 

echter al in 2016 binnen gekomen en daarom matcht  het nu niet helemaal. Verder zijn er 

geen vragen. 

Erick vraagt aan de kascommissie (Jelke en Sible) of ze het bestuur decharge willen verlenen. 

Sible geeft aan dat alles goed op orde was en te verantwoorden en ze verlenen decharge aan 

het bestuur. Erick bedankt daarop Sjoukje voor het bijhouden van de boeken.  

 

• 5 Begrafenis vereniging 

A Erick vraagt een minuut stilte voor de leden die zijn overleden: 

Simy de Vries-Bontekoe Pietje Pasma-Weijer Sietske Okkema-van der 

Heide Boukje Weijer 

 

B Financieel verslag Begrafenis vereniging 

Sjoukje geeft aan dat er 188 leden zijn, ook hier is nog achterstand in de contributie 

betalingen, graag zo spoedig mogelijk betalen. De uitvaartvereniging heeft ook nogal wat 

leden buiten het dorp wonen. Sjoukje vraagt hulp bij het automatiseren van de incasso van 

het ledengeld.  Op de klussenlijst of bij Sjoukje zelf kun je aangegeven dit te willen doen.  

De Kascommissie Sible en Jelke geven aan dat alles in orde is en verlenen decharge aan het 

bestuur.  

Erick bedankt Sible die 2 jaar in de kascommissie heeft gezeten. Jelke wil het nog wel een 

jaar doen en Tjeerd Cuperus geeft aan hem volgend jaar wel te willen helpen met de controle.  

 

C  Jan Wiebe aan het woord  

Erick geeft aan dat Jan Wiebe “stage” loopt in het bestuur maar dat hij veel verricht voor met 

name de begrafenisvereniging. Een opsomming van hoe het ervoor staat, wat er gedaan is en 

nog op de rol staat: 

Er zijn 188 leden die 12,50 per jaar betalen, de uitkering bij een uitvaart is 500 euro. We zijn 

aangesloten bij de Federatie van Friese Uitvaarverenigingen, die landelijk bij Nardus is 

aangesloten. Onze  bode is Faber uit Wommels.   

Er is een gesprek geweest met de koffiedames, dragers en met de bode. Daarnaast de 

vergaderingen van de Friese uitvaart federatie bezocht. Hierdoor hebben we als bestuur ook 

weer meer inzicht en kennis in de materie gekregen. We proberen dit jaarlijks te houden, bij 

te wonen.  

We denken na over de strengere wet- en regelgeving, hoe moeten we hier mee omgaan 

hebben we nog genoeg kennis in huis. We gaan een actuarieel rapport laten maken om de 

financiële gezondheid van de vereniging te laten checken. Henk Korthof vraagt of dit een 

verplichting is? Ja dat is het, we zijn aangesloten bij de federatie en dan is dit een 

voorwaarde.  



 We gaan ons zinktoestel laten controleren, dit is in ons eigen bezit en moet wel goed blijven 

werken.  

Daarnaast hebben we een aantal vragen aan de leden: 

•  Willen we eigen dragers en koffiedames houden?  

Jolanda lijkt het bijvoorbeeld wel  leuk door bekenden te worden gedragen, of door 

familie, maar voor de meeste leden is het niet echt nodig dat we eigen dragers houden 

het is ook goed als de bode zorgt voor de dragers.  

• Akkoord om de korting en de contributie niet te wijzigen?  Is akkoord wat betreft de 

aanwezige leden. Bestuur krijgt ook mandaat dat mocht het nodig zijn voor de 

financiële gezondheid van de vereniging om alsnog over te gaan tot een contributie 

wijziging.  

• Is het akkoord om Faber weer te benoemen als Bode en dit voortaan aan het bestuur over te 

laten ? Na wat heen en weer gepraat is het akkoord. Sommige leden vragen zich af 

zijn we dan wel echt vrij en is het niet goedkoper om? Een aantal leden geven aan in 

het afgelopen jaar gebruik te hebben gemaakt van de uitvaartservice van Faber en 

daar zeer tevreden over te zijn. Natuurlijk staat het iedereen vrij om zelf zijn bode en 

uitvaartverzorger te kiezen. Als je lid ben van de Uitvaartvereniging dan krijg je 

gewoon 500 euro uitgekeerd. Als je gebruik maakt van de bode van de 

Uitvaartvereniging dan heb je daarnaast ook nog korting op het tarief van de Bode. 

Dit is een afspraak die loopt met Faber.  

 

• Aftredende bestuurders 

Rya en Annie zijn halverwege het bestuursjaar gestopt omdat ze het niet meer konden 

combineren met hun andere werkzaamheden. Zij hebben al als dank voor hun werk een 

bloemetje ontvangen.  

Voor de volgende bestuurders zit de termijn (en) er ook op: 

Welmoed, ze wordt bedankt door Erick voor haar inzet en het aanleveren van talloze 

ideeën. Trijntje, wordt ook door Erick bedankt vooral ook om haar nuchterheid.  Erick, 

wordt bedankt door Welmoed, hij heeft zich vele jaren ingezet voor het dorp en veel taken op 

zich genomen. Allemaal krijgen ze een prachtig bos bloemen.  

 

• Voor te dragen bestuurders 

De volgende inwoners hebben zich beschikbaar gesteld:  Henk Korthof en Pieter Hallema. 

Henk geeft zelf uitleg over zijn rol , hij is namelijk een aantal maanden per jaar afwezig. Hij 

kan dan wel vanaf afstand overleg plegen. Als de vergadering hier geen problemen mee heeft 

dan wil hij het graag gaan proberen. De vergadering kan hiermee instemmen en begroeten 

hem met applaus.  

Pieter wil het ook proberen, de vergadering stemt er mee in en begroet ook Pieter met 

applaus.   

Er is nog een vacature, de vergadering stemt er mee in dat als er nog iemand wordt gevonden 

die zitting wil nemen dit akkoord is.  

Erick heet de nieuwe bestuursleden van harte welkom.  

 

8.  Rondvraag 

Afke Tilma: heeft schriftelijk een vraag ingediend: Is het ook mogelijk dat er nog eens 

kritisch wordt gekeken naar de kruising Blessumerpaed, Tiltsjedyk en Oedsmawei. Hier 

wordt vaak te snel gereden en de kinderen steken hier over. De aanwezigen geven aan dat 

ook het parkeren daar in de bocht voor problemen zorgt. Als iedereen aan zijn snelheid denkt 

en parkeert in de daarvoor bestemde vakken kunnen wij er zelf al heel veel aan doen. Ook 

vinden de meeste aanwezigen de “verkeers” heuvels te hoog hierdoor ben je geneigd 



binnendoor te gaan, met alle gevaren van dien.  

Geertje Vledder: is een parkeerverbod aan 1 kant, ook mogelijk? Bv niet meer parkeren aan 

de onven kant van de Oedsmawei, dit is namelijk niet bij iedereen even duidelijk.  

Palle  Bruggeman: is het niet mogelijk meer aandacht te geven aan het alleen parkeren in de 

vakken? Als iedereen dit doet dan blijft er genoeg ruimte over. En misschien meer aandacht 

voor de mogelijkheid van parkeren bij It String.  

Peter Vervoort: zijn er Tiny Houses in de planning en hoe zit dit dan? Er zijn gesprekken 

over eventuele mogelijkheden maar meer ook nog niet. Na de pauze komt dit misschien ook 

nog aan bod? 

Agnes Sijbesma: hoe zit het met het mededelingen bord, kan dit ook vernieuwd worden en 

meer pakkend worden gemaakt?  Anneke geeft aan dat het terugkomt en het bestuur er 

zeggenschap over heeft. Graag wat meer aandacht voor de AED, er moeten toch meer 

mensen zijn die hem kunnen/ willen bedienen dan de 5 die laatst bij de bijscholing waren?  

Trijntje geeft aan, dat er wel meer beschikbaar zijn maar dat die de bijscholing AED via hun 

werk doen. In de Klaver Trije en ook in de nieuwsbrief is er diverse keren een oproep 

geweest. Bewoners die de AED kunnen bedienen kunnen zich zelf aanmelden op 

Hartslagnu.nl ze krijgen dan automatisch een oproep mocht hun hulp in Boksum nodig zijn.  

Pieter Pasma: vraagt of het mogelijk is het schoolterrein direct af te sluiten als de school dicht 

gaat zodat het geen hangplek gaat worden? 

Sible vd Werf: is een omnivereniging ook iets voor het dorp? Henk Korthof is hier ook wel 

voorstander van. Hij wil onderzoeken wat er samen mogelijk is. De mienskip moet het doen.  

Ria Schrale vraagt zich wel af of dit mogelijk is. Heeft niet ieder dorp zo zijn eigen 

belangen? Hoe komt dit dan? Hennie Annema vraagt zich af moeten we het niet schriftelijk 

doen, zodat iedereen zich vrij kan uitspreken? Erick vind het ook een onderwerp waar zeker 

naar gekeken moet worden en wat voor oplossingen kan zorgen misschien.  

Keimpe de Vries: kan de fietsroute via de Hegedyk niet veiliger?  Henk Korthof gaat in het 

kort in op alle mogelijkheden die er zijn om een weg / kruispunt veiliger te maken. Maar 

uiteindelijk gaat het om het gedrag van de gebruikers, wij zelf dus.  

 

9. Sluiting. 

Erick bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en hoopt dat we allemaal blijven voor 

het onderwerp van na de pauze.  

 

De Presentielijst is door iedereen getekend.   

 

 

 

 

 

 

 

     


