Notulen jaarvergadering Stichting Berlikumer Belangen
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

Donderdag 6 April 2019
20.00 uur
it Heechhout

Voorzitter:
Verslag:

Erik Jansen
René van der Graaf

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur. Kleine doorloop van begin presentatie
waaronder Glasvezel, Er ontstaat een discussie waarom er een kabel ligt waar nu maar 1
abonnee op aangesloten zit. Glasvezel buitenaf meldt zicht naast kabel Noord ook voor
de aanleg van glasvezel. Kleine terugblik van afgelopen jaar.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Geen ingekomen stukken
Enkele officiële afmeldingen.
3. Vaststellen notulen jaarvergadering 2018.
Punt fruitbomen zal worden meegenomen met het project t.b.v. de biodiversiteit.
Communicatiedorp proberen we meer op te pakken, belangrijk is ook facebook en
berlikum.com vaker up te daten.
Slakken dienen bemonsterd te worden. Vandaar dat er dit jaar weer gekozen is voor
schelpen.
Verzekeringen zijn ook mogelijk via de gemeente. Actiepunt richting Wilma Stienstra voor
navraag.
Algemene vraag; Inloop. Wat zijn de belangrijkste items die langs zijn geweest. Enkele
voorbeelden zijn genoemd.
4. Hondenpoep en grienteam
Locaties van de hondenpoepbakken worden weergegeven. Extra poepbakken plaatsen
is volgens de gemeente geen budget voor. Poepzakjes horen er niet bij, die zijn alleen in
de voormalige gemeente Franekerdeel beschikbaar. Wethouder Nel Haarsma geeft aan
dat dit in de gemeente geüniformeerd moet worden en dat dit een item moet worden
binnen de gemeente. De scholen hebben er nu last van dat de hondenpoep over het
hek gegooid wordt.
Koekoeksleane kap. 2de rooi is niet doorgegaan ivm een reorganisatie binnen de
gemeente. Daardoor is deze rooi uitgesteld. Wanneer bekend is dat de rooi plaatsvind
dan nemen ze contact op met SBB. Dit is dus in afwachting van de gemeente.
Bomen schelpenpad is door Staatsbosbeheer gekapt, is nu een leeg gezicht maar dit
moet in de loop van de tijd weer in bloei komen van onderop.
5. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019.
Door onze penningmeester Robert van der Spek, doet dit alweer voor het derde jaar,
toch is het elk jaar zijn minst favoriete punt van het penningmeesterschap om deze cijfers
te presenteren. Vlotte doorloop van de cijfers. Resultaat is geslonken van dik €2300,- naar
€ 1700,- . Reserveringen zijn voor projecten in het dorp te realiseren en zonde om ons
verlies hier mee te dekken.
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Het exploitatiesaldo valt enigszins mee gezien de begroting, zorgelijk is het wel dat we
nog steeds elk jaar verlies draaien.
Ideeën van uit de zaal; is het een idee om de infoboekjes te verkopen via de bakker of
via rijwielhandel Feenstra.
Overzicht inkomsten en uitgaven sbb.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissie lid
Hette Veldema; Papieren zijn gecontroleerd, De bestuursleden zijn hun eigen sponsors. Er
worden door de huidige bestuursleden geen kosten gedeclareerd zoals kilometers etc. te
dit zou toch mogelijk moeten zijn zodat een ieder deze functie zou moeten kunnen
uitvoeren. De kascommissie wil decharge verlenen voor het werk van de
penningmeester. Verhoging contributie 2020 is akkoord bevonden door de leden. Voor
het innen van de contributies is het wijs om dit naar het dorp te communiceren. Mooi
item voor in op’ roaster. Gosse Miedema biedt zich aan om toe te treden tot de kascommissie
Vraag Dhr. Tijsma; hoe gezond is de stichting Hemmema?
Antwoord Voorzitter SH; Er is veel onderhoud nodig voor een park zoals Hemmema, voor
reserveringen wordt jaarlijks een bedrag van 1500-2000 euro achteruit gezet voor
vervanging van machines en grote onderhoudsprojecten zoals schelpen vervangen etc.
Er is door een SBB/SH nu ook subsidie aangevraagd richting de gemeente voor
onderhoudskosten.
Wedervraag Dhr. Tijsma; Hoe gezond is de stichting? Draait de club vlak of staat er een
hoog geld bedrag op de rekening? En zo ja. Hoeveel is dit dan? 25/ 30 /35 of €100.000
Antwoord Voorzitter SH; Hier wordt niet eenduidig een antwoord op gegeven. Na enkele
discussie in de zaal en de vraag of er transparantie mogelijk is vanuit stichting Hemmema
geeft de voorzitter van stichting SH aan dat er een bedrag tussen de € 25.000,- en €
30.000,- op de rekening staat. Exacte bedragen heeft hij niet paraat gezien de
onverwachte vraag. Voorstel vanuit SH is om een avond te beleggen waarin de
volledige financiële situatie van de stichting toegelicht kan worden. De voorzitter van SBB
grijpt na deze woorden in om deze discussie nu niet verder te voeren en SH de
mogelijkheid te geven om met de juiste gegevens openheid van zaken te geven. Tevens
geeft hij aan dat de financiële zaken van SH aan bod zijn geweest in een eerdere
vergadering van SBB dit jaar.
7. Bestuursverkiezing / afscheid bestuursleden
Grote dank naar de bestuursleden die afscheid nemen; Veel dank Johan, Marco &
Pieter.
Johan doet een dankverhaal richting de aanwezigen en geeft de nieuwe bestuursleden
een warm welkom.
Sijbren van Tuinen zegt een mooi dankwoord richting Erik voor het zich herkiesbaar stellen
voor het bestuur.
8. Ontwikkelingen Berltsum, Vlekkenkaart
Overleg belanghebbenden komt opnieuw aan bod tussen betrokken partijen;
Gemeente, Poeisz & SBB/UBW/SH. Pieter Kingma geeft aan dat ze bij dit overleg ook
graag aanschuiven.
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Janneke Bergsma geeft aan dat dit een overleg moet zijn tussen de betrokken partijen
en geen belanghebbenden. Pieter Kingma geeft als antwoord dat de Poiesz hier dan
ook geen belanghebbenden is.
9. Werkgroep arbeidsmigranten
Robert van der Spek geeft beknopte uitleg.
10. Werkgroep lytse hofkes
Klaas Nieuwhof aan woord.
11. Werkgroep MFC Realisatie
..
12. Subsidiemogelijkheden Gemeente Waadhoeke
..
13. Rondvraag
Henny van der Graaf; 2 lessen vanavond. Transparantie is de basis en afspraak is
afspraak. Zolang we dat in zicht houden heeft Berltsum een mooie toekomst.
14. Sluiting
Erik sluit de vergadering
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

De voorzitter,

De notulist

E. Jansen

R. van der Graaf
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