DORPSBELANGEN KOUDUM (DBK)
Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV)
op woensdag 28 maart 2018
Afwezig met kennisgeving:
Nynke Dijkstra
1. Opening/vaststellen agenda
Opening
Bas Oosterbaan, voorzitter van DBK, opent de vergadering en heet alle aanwezigen en gasten van harte
welkom. Ook is aanwezig E. Visser, dorpencoördinator van gemeente Sud West Fryslan. Het DBk
bestuur stelt zich in het kort voor.
Vaststellen agenda
De agenda wordt getoond en ter plaatse vastgesteld.
2. Mededelingen en inventarisatie rondvraag:o Er wordt een inventarisatie gedaan voor de vragen en mededelingen tijdens het
agendapunt ‘rondvraag’;
3. Notulen ALV 23 maart 2017
• Vraag wordt gesteld waarom er nog geen actie is ondernomen door DBK m.b.t. aanleg pad Molen
laan/Morraplan (nabij molen). Voorzitter geeft aan dit besproken te hebben met de gemeente
en dat de gemeente het initiatief moet nemen.
• Vraag over financiële situatie stichting Trochgean. Het dorp heeft volgens aangever wel belang bij
te weten hoe alles nu (financieel)in elkaar steekt. Voorzitter geeft aan informatie te gaan
inwinnen bij de betreffende stichting. Voorzitter gaat dit samen doen met Ulfert de Jong en Jan
de Vries.
• Een van de aanwezigen complimenteert de notulist voor het gemaakte verslag van 2017.
4. Jaarverslag DBK 2017
a) Joke van er Kooi (secretaris)neemt het woord en licht het verslag van 2017 toe. Enkele hoofdpunten
waren :
• It Beantsje fan it jier.
• De helling en de steigers aan de Syl.
• Een podium als centrum
• Een dorp één school.
• Ontwikkelingen de Finke/DE Kas
• Himmeldei
• Plattegrondborden
• Sluiting rabobank
• Herinrichting rondom de kerk
• Politiebureau blijft open.
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b) Financieel verslag
Andries Hoekema (penningmeester) neemt het woord. Hij informeert de aanwezigen aan de hand van
de baten en kosten overzichten van DBK en Bulte Nijs. Het geheel ziet er positief uit, de slot avond van
het Centrium heeft de kas mooi gespekt. Ook de speeltuincommissie heeft een mooi bedrag
binnengehaald met de sponsorloop. Het zou mooi zijn wanneer er komende jaren wat extra reserves
kunnen worden gedaan. Misschien contributieverhoging?
c) Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
Jelle Zijlstra en Ynte kooistra hebben zitting genomen in de kascommissie. Ynte Kooistra licht toe en
geeft aan dat er geen oneffenheden zijn gevonden. De commissie is steek proef te werk gegaan. Ynte
Kooistra geeft aan dat het wenselijk is wanneer er minimaal een reserve is van 10.000 euro. Ook zou
het wenselijk zijn om een beleid vast te stellen t.a.v. het afscheid van bestuursleden e.d. Er worden nu
verschillende bedragen gehanteerd.
Er is nu ook nog een rekening van de kunstroute en zij overwegen om te gaan stoppen. Er zijn geen
financiële activiteiten meer, maar er worden nu wel bankkosten gemaakt. Misschien kan dit op een
aparte grootboekrekening worden gezet bij DBK?
Jelle Zijlstra en Ynte Kooistra worden bedankt voor hun inzet: voor Jelle Zijlstra moet een ander lid
worden gezocht. Akkie Schippers geeft aan deze taak op zich te willen nemen.

d. Vragen/mededelingen n.a.v. de jaarverslagen van:
N.a.v. van het verslag volgen er een aantal vragen/opmerkingen van leden:
• Wordt er op de Himmeldei ook gelet op het straatmeubilair. Dit is volgens aangever geen
visitekaartje van Koudum. Plaatsnaambordjes worden deze nu dit jaar echt geplaatst?
Voorzitter geeft aan dat deze opmerking mee zal worden genomen naar het bestuurlijk
overleg.
• Eén van de leden is bang voor de ontwikkelingen m.b.t. de Finke, alles is te veel
geconcentreerd en past een verloskundige in het concept? Voorzitter meldt dat het
concept is bestemd voor de doelgroep van 0-100 jarigen.
• Ook wordt er gemeld dat er een verzakking is van een put. Voorzitter meldt dat dit via een
speciale link op de gemeentelijke site kan worden doorgegeven. Ook meldt de voorzitter
dat DBK er niet voor is om elk “wissewasje” door te geven aan de gemeente. Bewoners
hebben hier zelf ook verantwoordelijkheid en plicht voor.
• Bulte Niis is dringend op zoek naar iemand die de Acquisitie voor Bulte Niis kan doen. Hij
heeft dit eerder aangekaart bij DBK. DBK moet intensiever op zoek gaan, aldus B.N..
Voorzitter geeft aan dit op te pakken.
• Voorzitter bedankt de inzet van het vorige bestuur van “vrienden van de Vlijt”. Dit wordt met
luid applaus bekrachtigd.
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5. Bestuursverkiezing
- Andries Hoekema, Oane Peterson en Thys Wadman, hebben hun termijn er op zitten en stellen zich
niet herkiesbaar voor DBK. Bas spreekt hen met lovende woorden toe en bedankt hen uitvoerig voor
hun inzet.
- Er zijn twee kandidaten : Theunis de Vries en Nynke Dijkstra, zij hebben aangegeven graag zitting te
willen nemen in het bestuur. Het bestuur draagt hen dan ook voor. De leden stemmen hiermee in.
- Het derde bestuurslid (penningmeester) moet nog worden gevonden. Omdat er op dit moment een
veelvoud van het bestuur afscheid neemt, heeft Andries Hoekema ( Penningmeester DBK)aangegeven
deze taak tot eind dit jaar te willen uitvoeren, om zo de kennis te kunnen blijven waarborgen binnen
DBK.Mocht iemand suggesties hebben voor een penningmeester , dit dan graag melden bij DBK.
6. RONDVRAAG BEHANDELEN
• Bewegwijzering: heeft onderhoud nodig, dit is een taak van J. de Lange. DBK zal met de
betreffende persoon contact opnemen.
• De Elf wegentocht:(( Friesland Energie neutraal), deze tocht zal in juli plaatsvinden (feest zonder
een druppel benzine). Duurzaam Koudum ziet graag dat de inwoners van Koudum hier ook aan
meedoen en dat ook DBK zich hiervoor inzet. Voorzitter meldt dat DBK hierin geen trekkers rol
wil en kan vervullen. Duurzaam Koudum is tevens op zoek naar vrijwilligers: Gerard Sirag meldt
zich hiervoor aan.
• De wervingsactie voor het werven van meer leden voor DBK, vorig jaar heeft volgens steller niet
genoeg leden opgeleverd en hij geeft aan dat hij graag ziet dat DBK zich wat actiever gaat
opstellen.
• Ook het Poelspaad kan wel een op knap beurt gebruiken. Van het pad wordt veel gebruik
gemaakt.
• Wat wordt de nieuwe invulling van het gemeentehuis? Voorzitter geeft aan dat DBK hier geen
zicht op heeft.
• De Beukenlaan moet worden opgeknapt volgens de bewoners van de Beukenlaan. Er zijn
toezeggingen gedaan door de gemeente, maar hier is geen uitvoering aan gegeven.
• De oversteekplaats op/aan de Nieuweweg is ondanks de plaatsing van totempalen niet veilig en
er wordt veel gebruik van gemaakt. Kan hier wat aan worden gedaan? Dit wordt gemeld bij het
bestuurlijk overleg.
• Er is een “nieuw” steegje ontdekt tussen de Smidsweg en de snoepwinkel. Moet dit steegje
worden voorzien van een naam? Het steegje geeft geen huisnummer, dus behoeft ook geen
naam te krijgen. Historysk Koudum neemt dit mee.
• Er zijn te weinig huurwoningen voor het hogere segment beschikbaar in Koudum. Veel ouderen
verkopen hun woning en willen gaan huren. Heeft DBK inzicht aan de behoefte van hun
(oudere) inwoners .?Voorzitter geeft aan dat de woonvisie van de gemeente in kaart brengt
naar wat voor woningen behoefte is.
• Beeldentuin in Koudum moet een woonbestemming krijgen.
7. Pauze
8. Verslag speeltuincommissie
Hannie Meijer verzorgt een presentatie van het plan Oldeferd park ontmoetingspark. De wens is o.a.
om het aantal speelfaciliteiten uit te breiden en het park voor iedereen “toegankelijk” te maken. Er is
veel geld opgehaald met de sponsorloop. Er zijn mondelinge toezeggingen voor 2x 1.500,00 euro
subsidie gedaan. Nu het moment om de plannen te gaan uitvoeren. Hovenier Egbert Dijkstra ligt het
plan verder toe. Begin 2020 zal het park klaar zijn.
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9. Ontwikkelingen de Kas en de Finke
Piet Zonderland licht de ontwikkelingen van Cure en Care toe. Cure en Care is van doel om een stichting
om te richten: de Kas. De Kas is het gebouw plus de formule om elke inwoner van Koudum samen te
laten komen. Onder de inwoners van Koudum is een enquête verzonden. Ook staat deze enquête op
Koudum.nl.
Tim Douma, fysiotherapeut geeft aan waarom hij deelneemt aan het project. De Kas is bestemd voor
alle inwoners van Koudum. Het is een uitgelezen kans voor Koudum om zich verder te ontwikkelen en
met dit alles is veel geld gemoeid. Op veel andere plaatsen is juist een krimp is op het gebied van
verzorging, dus voor Koudum een prachtige ontwikkeling.
10. Johan Swieringa 40 jaaar wijkagent
Wijkagent Johan Swieringa vertelt enthousiast over zijn loopbaan bij de politie en toont zijn
levensverhaal d.m.v. een foto presentatie. Johan Swieringa is veertig jaar in dienst geweest bij de
politie.
11. Sluiting
Bas Oosterbaan sluit de vergadering om 22.45 uur en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

Wieneke Riemersma-Seinstra
Notuliste-Algemeen Lid DBK
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