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Agenda  
 

Jaarvergadering van de vereniging van  

Dorpsbelangen”De Eendracht”te Deinum.  
De vergadering wordt gehouden op: 

Dinsdag 24 maart 2015 om 20:00 in ’t Holt te Deinum 
 

 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen van de jaarvergadering van 26 maart 2014 
4. Jaarverslagen en financiële overzichten: 

a. Uitvaartfonds 
b. Dorpsbelang 
c. Oudpapier 
d. Website www.deinum.nl 
e. Speeltuincommissie 
f. Activiteitencommissie 
g. Wurkgroep Deinum Doe & No 

5. Verslag kascommissie 
6. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar:  
Gerben Bakker en Assuerus Jorna 
Voorgedragen door het bestuur wordt Durk Blauw 
Tegen kandidaten kunnen zich tot een dag voor de verga-
dering aanmelden bij de voorzitter (058- 254 24 72) 

PAUZE 
 

7. Presentatie Veiligheidsbureau Middelsee over de bereik-
baarheid van Deinum voor hulpdiensten 

8. Presentatie Kindercentrum Deinum 
9. Presentatie status omni-vereniging 
10. Wat verder ter tafel komt: 

a. Gebiedsontwikkeling Deinum-Oost 
b. Groenonderhoud in eigen beheer 
c. AED (defibrillator) in Deinum 
d. En meer………..  

11. Rondvraag 
12. Sluiting 
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Deinum, 4 maart 2015 
 
Beste Deinumers, 
 
De afdruk van de sipel op de voorkant van het jaarboekje voor Dorpsbe-
lang De Eendracht (DB), op zich heel passend natuurlijk met het oog op 
Deinum als sipeldorp, echter dit is een Sipel met een verhaal.  
 
En ja hoor, ook voor DB geldt: “Achternei sjogge jo de hûn yn’e kont”. 
 
De blijvende geste door & voor het dorp, is niet bij iedereen goed gevallen. 
Dat is jammer en dit hebben wij niet voorzien. 
De keuze vanuit het dorp stuit vooralsnog op de Landelijke Algemene Voor-
waarden Kunstopdrachten, welke door de kunstenaar naar voren worden 
gebracht. De komende tijd zal DB onderzoeken hoe de voorkeur vanuit het 
dorp in overleg met alle betrokkenen alsnog kan worden gerealiseerd. 
 
Op zaterdag 5 juli 2014 hebben we het honderdjarig bestaan van dorpsbe-
lang “De Eendracht” gevierd. De wandeltocht langs gedenkwaardige pan-
den, de toespraak van Douwe Gerbens in de regen,  de onthulling van het 
kunstwerk de Sipel en het gezamenlijke etensmaal in de zon. En daarna ‘s 
avonds de artiesten uit Deinum op het podium van Deinum Open Air. Jong 
en oud heeft zich volgens mij prima vermaakt op deze 2de editie van DOA, 
op ludieke wijze geopend door 2 oudere hippies on bike. 
 
In april 2014 heeft DB het voortouw genomen in de roep om een fietspad 
langs de Skimerwei. Met ondersteuning van de loonbedrijven Wassenaar 
en Hiemstra, de handtekeningenactie en het optrommelen van de pers is 
gedeputeerde Sietske Poepjes op locatie ontvangen. Er kwam natuurlijk 
niet direct een toezegging voor een fietspad, maar begrip voor de situatie 
was opgewekt. In september vorig jaar cirkelden de witte rookpluimpjes 
boven het provinciehuis, men was er uit, er komt een fietspad tussen de 
Skimerwei en het spoor naar Leeuwarden.  
De aanleg van het fietspad loopt nu enige vertraging op. De overleggen 
met NS Vastgoed lopen wat stroef, waarmee de aankoop van de benodigde 
grond nog op zich laat wachten. 
 
In november 2014 is een update van het plan voor de invulling van Deinum
-Oost gepresenteerd aan de inwoners van Deinum op It Holt. Over de con-
touren veel positieve geluiden.  
 
Er komt een prachtig sportcomplex met plaats voor een kunstvoetbal- en 
kunstkorfbalveld (beiden met LED-verlichting), een grasvoetbalveld en een 
kaatsveld. Op het nieuwe complex vanzelfsprekend een nieuw sportge-
bouw, waarbij de nadrukkelijke wens om een sportzaal te  integreren.  
 
Ook in het plan ruimte voor drie woonvelden, waarbij één woonveld als 
‘eiland’ in de nieuwe vaart is getekend. 
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Persoonlijk ben ik onder de indruk van het plan. Toen DB drie jaar geleden 
voorzichtig begon met een pakket van eisen (wensen) heb ik nimmer de 
illusie gehad dat Deinum een plan zou krijgen zoals dat er nu ligt. 
 
Nu plannen rond de Deinum-Oost en de afronding en ingebruikname van 
'de Haak' concreter beginnen te worden, worden ook de ook de conse-
quenties voor individuele dorpsbewoners zichtbaarder.  
 
Als dorpsbelang proberen we op te komen voor het algemene belang van 
het dorp. Dat individuele belangen daarbij een rol spelen, zijn wij ons zeer 
bewust. Echter, als dorpsbelang kunnen wij niet alle individuele belangen 
inschatten. Daarmee weegt het algemeen belang ten opzichte van het indi-
vidueel belang altijd zwaarder.  
 
Met elkaar willen we ons nog steeds sterk maken voor het prachtige plan 
dat er ligt voor Deinum-Oost, waarbij wij absoluut oog hebben voor indivi-
duele belangen. 
 
Met de sportverenigingen Sparta’59, DTD, TDK en Sport&Spel zit DB in het 
‘proces’ om te komen tot een omni-vereniging. Op de jaarvergadering zal 
de werkgroep communicatie een presentatie geven over dit proces.  
De omni-vereniging is overigens een sterk opkomende tendens, veel dor-
pen kijken met een schuin oog naar de voortgang in Deinum en zijn jaloers 
op de realiteitszin die daarvoor nodig is. Het zou toch prachtig zijn wanneer 
wij straks als één sportvereniging het nieuwe sportcomplex kunnen betrek-
ken! 
 
Kort geleden heb ik de beslissing genomen dat ik op de jaarvergadering 
van 24 maart a.s. zal aftreden als lid en voorzitter van DB. Wij hebben een 
eigen accountantskantoor in Sneek waar altijd ruimte en kansen liggen om 
mee aan de slag te gaan. Ik wil me hier onbevangen en met  ‘’armslag” voor 
onze klanten en mijzelf in kunnen storten, dit past niet langer naast DB. 
 
Ik wil de inwoners van Deinum bedanken voor het vertrouwen in DB, in het 
bijzonder bij de ontwikkeling van Deinum-Oost. Natuurlijk moeten er on-
derweg nog de nodige hobbels worden genomen, maar ik heb er alle ver-
trouwen in dat Deinum eind 2016 kan sporten en bouwen in ‘het nieuwe 
Deinum’. 
 
Graag tot dinsdagavond 24 maart 2014 op It Holt. 
 
Namens dorpsbelang Deinum 
Assuerus Jorna  
Voorzitter 
06-29523144 
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Verslag van de Jaarvergadering van 

de vereniging van dorpsbelangen “de 
Eendracht” te Deinum op 26 maart 
2014. (58 aanwezigen) 
 
 
1. Opening. 
Assuerus opent de vergadering met de voor-
zitters hamer die hij vorig jaar over gedragen 
heeft gekregen van Rinske Metselaar. 
Een speciaal welkom voor de leerlingen en 
de leerkracht van groep 8 van SWS Twaspan 
en de vertegenwoordigers van de politieke 
partijen van onze gemeente. 
Afwezig m.k:  Renny Sytema, Willy Tammin-
ga, Bart Feenstra, Gerlof Feenstra, Marcel 
Stinstra, Folkert Kuipers. 
 
 
 
2. Notulen van de jaarvergadering van 25 
maart 2013. 
Johannes de Boer geeft aan geen contributie 
verhoging te bedoelen in de notulen van de 
jaarvergadering van 2013. Er zit nl genoeg in 
de pot, aldus Johannes. Twenthe Uitvaart-
verzekering hanteert rekenmodules die zijn 
afgestemd op de huidige leeftijden, levens-
verwachtingen en rentetarieven waarop de 
bijdragen worden gebaseerd, vult Anko aan. 
Twenthe Uitvaartverzekering adviseert om bij 
de huidige rentetarieven zeker de premies 
(nog) niet te verlagen. 
Piet Kroese ziet zijn naam graag met een S 
geschreven. 
Via de mail laat Folkert Kuipers weten dat hij 
in de notulen van vorig jaar mist dat Folkert 
aangegeven heeft de Friese taal in de versla-
gen te missen. We mogen best trots zijn op 
onze taal in plaats van ons ervoor te scha-
men. Er is toen gewezen op een Afûk cursus 
en dat daar geld voor beschikbaar is.  
Wij als bestuur van dorpsbelang zijn van 
mening dat als je aan het schrijven in de 
Friese taal begint, je dit ook tot in de perfec-
tie moet beheersen om fouten te voorkomen. 
Binnen het bestuur is het gebrek aan tijd voor 
het volgen van een Afûk cursus de hoofdre-
den om niet over te gaan in het schrijven van 
de verslagen in het fries.  
De familie Thom Hofman biedt aan om de 
notulen om te zetten in het fries. 
 
 
 
 
 

Oantekens fan de jiergearkomste fan 

de Feriening fan Doarpsbelangen “De 
Eendracht” fan Deinum op 26 maart 
2014 wêrby 58 oanwêzige leden 
 
 
1. Iepening 
Assuerus Jorna iepenet de gearkomste mei 
de foarsittershammer dy’t hy foarich jier fan 
Rinske Metselaar oerkrigen hat. 
Dernei wurde mei nammen de learlingen fan 
groep 8, fan de SWS Twaspan, wolkom hieten 
en it selde jildt de fertsjintwurdigers fan de 
politike partijen yn ús gemeente. 
Berjocht fan behindering is binnenkaam fan: 
Renny Sytema, Williy Tamminga, Bart 
Feenstra, Gerlof Feenstra, Marcel Stinstra en 
Folkert Kuipers 
 
 
2. Oantekens jiergearkomste fan 25 maart 
2013 
Jehannes de Boer jout oan dat, hoewol’t it ek 
oars lêzen wurde kin, net bedoeld is dat de 
kontribúsje omheech moat. Der sit nammentlik 
genôch jild yn ‘e pot, sa seit Jehannes. 
“Twente Uitvaartverzekering” hantearret 
rekkenmodules dy’t ôfstimt binne op de 
hjoeddeiske leeftiden, de leeftydsferwachtings 
en de rinteferwachtings. Hjirop binne dan ek 
de bydrages basearre, sa follet Anko noch 
oan. Wol jout “Twente Uitvaartverzekering” 
oan dat it net ferstannich wêze soe om de 
kontribúsje nei ûnderen by te stellen. 
Piet Kroese soe wol graach wolle dat syn 
namme mei in “S” skreaun wurdt. 
Folkert Kuipers skriuwt oer de e-mail dat hy 
net lêzen hat dat hy wol graach wollen hie dat 
de oantekens yn ‘t Frysk opskreaun wurde. 
Wy meie best grutsk wêze op ús eigen taal, sa 
skriuwt er, en wy hoege ús der net foar te 
skamjen. Der is doe ek al wiist op in AFÛK-
kursus Frysk en ek dat der jild foar beskikber 
is. 
As bestjoer fan doarpsbelang binne wy fan 
betinken dat, as jo oan it skriuwen yn it Frysk 
begjinne, jo dit ek yn ‘e perfeksje kinne 
moatte, om foar te kommen dat jo fouten 
meitsje. Yn it bestjoer is der gjin tiid foar it 
folgjen fan in AFÛK-kursus en derom binne wy 
der ek net mei begûn om de oantekens  (en 
oare ferslaggen) yn it Frysk te skriuwen. 
De famylje Thom Hofman biedt oan om de 
oantekens oer te setten nei it Frysk. 
 
 
 



Vereniging voor dorpsbelangen “De Eendracht”                          7 

3. Jaarverslag van het bestuur van Dorps-
belangen en het Uitvaartfonds. 
Er wordt een nieuw overzicht uitgedeeld van 
de financiële verantwoording van Dorpsbelang 
en Uitvaartfonds. Per abuis is er een verkeerde 
opgave in het boekje gekomen. 
 
4. Financiële verantwoording van Dorpsbe-
langen en het Uitvaartfonds. 
Wop Algra merkt op dat er tweemaal vergader-
kosten worden verantwoord. Er zit volgens 
Wop ook een behoorlijk verschil in het niveau 
van deze vergaderkosten. 
 Ook is het Wop opgevallen dat het rentebe-
drag van 2012 mist in de overzichten van het 
voorgaande jaar. Omdat de rente van spaarre-
kening altijd na afloop van het betreffende jaar 
(dus nieuwe boekjaar) worden bijgeschreven, 
lijkt het erop dat zowel de bijschrijving van de 
rente in januari als de nog te vorderen rente in 
één en hetzelfde jaar is verantwoord. Anko zal 
dit samen met Johannes de Boer bekijken en 
terugkoppelen in de jaarvergadering van 2015.  
De kascommissie heeft bij haar controle geen 
opvallende dingen geconstateerd. 
 
5.Financiële verantwoording oud papier en 
jaarverslag van de website. 
De website heeft een nieuwe lay-out gekregen. 
Er zijn meer bezoekers geweest als voorgaan-
de jaren. Hierin speelt ws ook mee dat de web-
site nu op verschillende componenten beschik-
baar is. Zoals op de ipad en smartphones. 
Sommige gebruikers geven nog wat probleem-
pjes door, hier wordt aan gewerkt, aldus Hans 
vd Meer. 
Er is een nieuw logo voor Deinum gekomen 
ivm het getoonde wapen, Hans vd Meer vraagt 
aan het bestuur dit onder de aandacht te bren-
gen. 
 
6.Verslag en financieel overzicht van de 
speeltuincommissie.  
Een rustig jaar voor de speeltuincommissie. Dit 
jaar is er geen onderhoudswerkzaamheden 
aan de speeltoestellen geweest. Het onder-
houd van het groen wordt door Teake Buma 
gedaan.  
 
7.Jaarverslag en financieel overzicht van de 
Activiteitencommissie. 
Binnen de activiteiten commissie is het pen-
ningmeesterschap van Tjeerd de Boer over 
genomen door Alex Kingma. Tjeerd de Boer 
wordt bedankt voor zijn bewezen diensten en 
krijgt een bloemetje uitgereikt door Lea Venne-
ker. 

3. Jierferslach fan it bestjoer fan 
Doarpsbelang en Útfeartfûns 
Der wurdt in nij finansjeel oersjoch rûndield 
fan de ferantwurding fan Doarpsbelang en it 
Útfeartfûns, want spitigernôch is der in 
ferkeard oersjoch yn it boekje opnommen. 
 
4. Finansjele ferantwurding Doarsbelang 
en Útfeartfûns 
Wop Algra hat sjoen dat der twa kear kosten 
fan gearkomsten op it oersjoch steane, en der 
sit ek nochal aardich ferskil yn ‘e hichte fan 
dizze kosten, sa seit Wop. 
Dêrneist is it Wop opfallen dat de 
rintefergoeding 2012 net yn it jieroersjoch 
2012 opnommen is. En omdat de rinte altyd 
nei ôfrin fan it jier, dus yn it nije jier byskreaun 
wurdt liket it wol dat de byskreaune rinte yn 
jannewaris 2013 opnommen is, mar ek de 
rinte dy’t oan ‘e ein fan it jier noch te barren 
wie yn ien en itselde jier ferantwurde is. Anko 
sil dit, tegearre mei Jehannes de Boer besjen 
en der dan takom’ jier op weromkomme. 
De kaskommisje is by harren kontrôle gjin 
opfallende saken tsjin kommen. 
 
5. Finansjele ferantwurding âld papier en 
jierferslach webside 
De webside is op ‘n nij opmakke en der binne 
mear besikers op ‘e side west as oare jierren. 
Faken spilet hjiryn mei dat jo no ek mei de I-
pad en de snoadfoan de webside besytsje 
kinne. Wol jouwe guon minsken oan dat se in 
probleemke tsjinkomme, mar hjir wurdt oan 
wurke, sa seit Hans van der Meer. 
Foar Deinum is der in nij logo kommen, wat te 
krijen hat mei it toande wapen. Hans van der 
Meer freget it bestjoer om dit yn omtinken te 
bringen. 
 
6. Ferslach en finansjeel oersjoch fan de 
boarterstún 
It is in rêstich jier west foar de kommisje. Oan 
de boarterstastellen is dit jier (2013) gjin 
ûnderhâld west en it ûnderhâld oan al it 
griene en groeiende guod wurdt troch Teake 
Buma dien. 
 
 
7. Jierferslach en finansjeel oersjoch fan 
de Aktiviteitenkommisje 
Binnen de kommisje hat Tjeerd de Boer it 
ponghâlderskip oerdroegen oan Alex Kingma. 
Tjeerd wurdt betanke foar syn wurksumheden 
en kriget hjirfoar in blomke, oerlange troch 
Lea Venneker. 
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8.Jaarverslag van Deinum Doe & No. 
Er is in 2013 een dorpsavond geweest waar 
het licht scheen op de sport verenigingen 
binnen Deinum in het verleden. Ook de oude 
wegen zoals de aanleg van de Westergowei 
kwamen aan bod. 
Volgend jaar komt er weer een nieuw boek ten 
tonele en voor dit jaar komt er een kalender 
met tekeningen gemaakt door Marten Kuip-
hoff. 
 
9.Verslag van de kascommissie en benoe-
ming nieuw lid. 
Rein vd Werf en Johannes de Boer zijn bij 
Anko vd Veen op bezoek geweest en hebben 
de financiële administratie doorgenomen. De 
(saldi) boeken kloppen precies. Bij monde van 
Johannes de Boer laat de kascommissie we-
ten (c.q. raad aan) om de presentatie van de 
cijfers en de toerekening naar Dorpsbelang en 
uitvaart voortaan specifieker en strakker te 
hanteren. Decharge wordt verleend. 
 Rein vd Werf zal als kascommissielid worden 
vervangen door Thom Hofman. 
 
10.Bestuursverkiezing. 
Anne Terpstra neemt even de voorzitters ha-
mer over van Assuerus. Assuerus is aftredend 
maar vanwege de lopende dossiers herkies-
baar. Er zijn geen kandidaten aangemeld 
voorafgaande aan de vergadering. Assuerus 
wordt herkozen als voorzitter van Dorpsbe-
lang. 
 
Ook dit jaar worden er weer een aantal vrijwil-
ligers in het zonnetje gezet voor hun opvallen-
de inzet voor het dorp. Dit jaar zijn het de 
leden van de Medezeggenschap Raad. Zij 
hebben het afgelopen jaar heel veel werk 
verzet om de Samenwerkings school Twaspan 
tot stand te brengen. Karen Wolf, Tietsje 
Wulp, Piet Stehouwer, Ingrid Lefévre en Es-
ther Rodenhuis ontvangen hiervoor een bloe-
metje. 
 
11.Toekomstvisie op Deinum door groep 8 
SWS Twaspan. 
Ook aanwezig deze avond zijn de leerlingen 
en leerkracht van groep 8 van Samenwer-
kingsschool Twaspan. Dorpsbelang had de 
vraag bij hen neergelegd hoe zij de toekomst 
visie van het dorp zien. Wat wil je in Deinum 
zien om Deinum nog mooier te maken. Samen 
met meester Koos Stornebrink hebben zij een 
prachtige presentatie gemaakt met foto’s wat 
ze graag anders zien in het dorp en op welke 
plek. Hierbij denkend aan een nieuwe kano-

 
8. Jierferslach fan “Deinum Doe & No” 
Yn 2013 hat der in gearkomste west foar it 
doarp, wêrby de sportferienings yn Deinum, 
ek út it ferline, yn it sintsje set binne. Ek de 
diken, lyk as de oanlis fan de Westergoawei, 
kamen oan bod. 
Takom’ jier komt der wer in nij boek út en foar 
dit jier (2014) stiet in kalinder mei tekeningen 
fan ‘e hân fan Marten Kuiphoff op stapel. 
 
 
9. Ferslach kaskommisje en beneaming 
fan in nij lid 
Rein van der Werf en Jehannes de Boer 
binne by Anko van der Veen west om de 
finansjele administraasje troch te nimmen. De 
(saldo’s fan ‘e) boeken wienen yn oarder. 
Jehannes slacht de gearkomste foar om de 
ferdieling oer Doarpsbelang en Útfeartfûns 
fertoan wat better ôf te stimmen. Der wurdt 
wol desjarzje ferliend oan bestjoer en 
ponghâlder. 
Rein van der Werf wurdt as kommisjelid 
opfolge troch Thom Hofman. 
 
10. Bestjoersferkiezing 
Anne Terpstra nimt efkes de 
foarsittershammer oer. Reden is dat Assuerus 
ôfgeand is as bestjoerslid, mar, ek fanwege 
de rinnende saken, wol wer beneamber. Yn ’t 
foar fan de gearkomste binne der gjin oare 
kandidaten oanbrocht , sadat Assuerus op ‘n 
nij beneamd wurdt as foarsitter. 
 
Ek dit jier wurdt wer in tal frijwilligers yn‘t 
sintsje set foar harren ynset foar it doarp. 
Diskear binne dat de leden fan de 
meisizzenskipsried. Sy hawwe it foarbije jier in 
soad wurk dien om de gearwurkingsskoalle 
ûnder de namme “SWS Twaspan” te 
realisearjen. Karen Wolf, Tietsje Wulp, Piet 
Stehouwer, Ingrid Lefévre en Esther 
Rodenhuis krije hjirfoar in blomke. 
 
11. Fysje op de takomst fan groep 8 fan 
“SWS Twaspan” 
De skoalbern fan groep 8 fan de 
“SamenWerkingsSchool Twaspan” wiene 
dizze jûn ek oanwêzich. Doarpsbelang hie 
harren frege hoe as sy oer de takomst fan 
Deinum tinke. Wat soest graach yn Deinum 
hawwe wolle om de takomst noch fierder te 
ferbetterjen. Yn it span mei master Koos 
Stornebrink en de kompjûter hawwe sy in 
kreaze presintaasje makke, mei foto’s fan 
saken dy’t sy graach yn Deinum hawwe wolle 
soenen en wêr’t dat dan komme moatte soe. 
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steiger aan de nieuw aan te leggen vaart, een 
pannakooi bij school, maar ook aandacht bv 
voor de vele hopen hondenpoep overal in het 
dorp etc. De powerpoint presentatie is te zien 
op de website van Deinum. 
www.deinumdorp.nl Dit is zeker de moeite 
waard om te bekijken. 
De kinderen en meester Koos worden hartelijk 
bedankt voor hun geweldige inzet en enthou-
siasme. Na een gezamenlijke foto en een 
patatje keren zij weer huiswaarts. 
 
 
 
 
12. Wat verder ter tafel komt. 
a. Herinrichting Deinum (talud). 
Assuerus geeft aan dat het schetsplan ge-
maakt is door een speciale werkgroep, dus 
niet alleen door dorpsbelang. Deze werkgroep 
bestaat uit een afvaardiging van de gemeente, 
provincie, Bureau Vrij Baan, Sparta’59, TDK, 
DTD, Noordwest Friesland en dorpsbelang. 
Tijdens de presentatie van het schetsplan in 
februari 2014 is aangegeven dat het niet vast 
staat dat plaats van de ‘nieuwe’ fietsbrug op 
de locatie van de huidige (auto)brug bij Dei-
num komt.  
 
De provincie is nog steeds aan het berekenen 
wat de financiële consequenties van optionele 
locaties zijn. Op het moment van deze jaarver-
gadering wordt nadrukkelijk de optie van een 
fietsbrug op de plaats van de huidige brug bij 
Ritsumazijl onder de loep genomen en als 
serieuze optie beschouwd. 
De gemeente heeft aangegeven dat wanneer 
de brug op de huidige locatie van de brug bij 
Ritsumazijl komt, er een zo kort mogelijke 
fietsroute zal komen vanaf de huidige brug bij 
Deinum naar deze ‘nieuwe’ fietsbrug. 
Het is al wel duidelijk dat de brug niet in het 
verlengde van de weg naar de camping bij 
Ritsumazijl komt.  
 
De voorzitter vraagt de vergadering (om dit 
punt af te sluiten) of een ieder kan instemmen 
met de optie locatie van de fietsbrug op de 
plaats van de huidige brug bij Ritzumazijl, met 
een zo kort mogelijke fietsroute vanaf huidige 
brug bij Deinum naar deze ‘nieuwe’ fietsbrug:  
Alle aanwezige leden van de vergadering 
kunnen instemmen met deze optie! 
 
Rinske Metselaar vraagt zich af of Ritsumazijl 
op de hoogte is van alle plannen. Antwoord: 
De Gemeente is steeds degene die alle partij-
en op de hoogte dient te stellen. In dit geval 

Sa waard der tocht oan in oanlissteiger by de 
nije farwei nei Boksum, in sa neamde, 
Pannakoai  by skoalle; der wie ek omtinken 
foar bygelyks de protten hûnestront yn it 
doarp en foar tal fan oare saken. 
De ‘Powerpoint’-presintaasje is te sjen op de 
webside fan Deinum, www.deinumdorp.nl. It 
is beslist de muoite wurdich dit efkes te 
dwaan. 
De bern en master Koos wurde tige by tige 
tank sein foar harren ynset en entûsjasme. 
Neidat de bern mei-inoar noch op ‘e foto 
kommen binne en in bakje patat krigen 
hawwe, binne se wer net hûs set. 
 
12. Wat der mear op tafel komt 
Weryndieling eastkant fan Deinum (opromjen 
Westergoawei) 
Assuerus jout oan dat it plan makke is troch in 
wurkgroep en net allinne mar troch 
doarpsbelang. De wurkgroep bestiet út 
minsken fan de gemeente, de provinsje, 
Bureau Vrij Baan, Sparta ’59, TdK, DTD, 
wenningboukorporaasje Noard-West Fryslân 
en doarpsbelang. 
Bij de presintaasje fan it plan, yn febrewaris 
2014, is al oanjûn dat it net wis is dat de nije 
fytsbrêge op it selde plak komt as wêr’t de 
autobrêge by Deinum no leit. 
 
De provinsje is noch oan it rekkenjen wat de 
finansjele gefolgen binne fan oare mooglike 
plakken. Op dit stuit (fan de jiergearkomste) 
wurdt der foaral nei de opsje fan in fytsbrêge 
by Ritsumasyl sjoen, wêrby dit in (meast) foar 
de hân lizzende opsje is. De gemeente hat al 
oanjûn dat, as de brêge yndie by Ritsumasyl 
komt, der dan in sa koart mogelike fytsrûte 
komt fan de besteande brêge by Deinum nei 
de ”nije” (fyts)brêge by Ritsumasyl. 
It is al wol dúdlik dat dit net yn it lang fan de 
Hegedyk komt, by de kamping fan Ritsumasyl 
lâns. 
 
Ta ôfsluting fan dit punt leit de foarsitter de 
fraach foar of eltsenien it der mei iens wêze 
kin om te kiezen foar de opsje  fan in 
fytsbrêge op it plak fan de hjoeddeistige 
brêge by Ritsumasyl, mei in sa koart mogelike 
fytsferbining fan de besteande brêge by 
Deinum nei de brêge by Ritsumasyl. 
Alle op de gearkomste oanwêzigen leden 
kinne it hjir mei iens wêze! 
 
Rinske Metselaar freget har noch ôf of 
Ritsumasyl wol op ‘e hichte is fan dizze 
plannen. It andert hjirop is: De gemeente is 
dejinge dy’t alle partijen op ‘e hichte bringe sil/
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heeft de gemeente dit met Ritsumazijl bespro-
ken. 
Wop Algra vraagt of de brug open kan? Ant-
woord: ja dit kan, deze brug zal waarschijnlijk 
vanuit Harlingen bediend worden.  
Chris Bruinsma merkt op dat een bedienbaar 
paaltje misschien een idee is voor de hulp-
diensten, zodat de snelste/kortste weg naar 
Deinum open komt. Antwoord: wordt meege-
nomen naar de uitwerkingen van het schets-
plan. 
Folkert Kuipers: in de mail oppert Folkert of 
een pontje over het kanaal niet het onder-
zoeken waard is, of een fietstunnel onder het 
kanaal door? Bij Keimpetille (Kingmatille) is 
een bestaande pont, maar ivm de beroeps-
vaart zijn er geen kansen voor nieuwe pont-
jes. Een fietstunnel onder het kanaal door is 
een te dure optie en lijkt daarmee niet realis-
tisch. 
Aanvullend geeft Folkert in de mail aan dat 
een gedeelte van de grond die vrijkomt bij het 
afgraven van het talud gebruikt zou kunnen 
gaan worden voor het verbeteren van de 
ijsbaan in het dorp. Het asfalteren van de 
ijsbaan lijkt Folkert een afschuwelijk plan. Het 
andere gedeelte van de grond zou gebruikt 
kunnen worden voor het opvullen van de Terp 
aan de westkant van de kerk. Dan zou het 
weer goed gemaakt worden wat begin vorige 
eeuw aan de terp is vernield en zou de oor-
spronkelijke terp weer in ere hersteld zijn. 
Motto:  “Talúd der ut, Terp  der yn” aldus 
Folkert Kuipers. 
Brigitta vd Meer wil weten wanneer het plan 
realiseerbaar is, Assuerus geeft aan dat in de 
2de helft van 2015 de kranen de grond in 
gaan (volgens informatie overheden). Ook 
vraagt ze aandacht voor verlichting langs 
deze wegen. Dit nemen we mee… 
 
Van de fietseronveilige parallelweg vanaf het 
Holt naar Leeuwarden is een punt gemaakt 
naar gedeputeerde Sietske Poepjes. Zij zal 
25 april komen kijken. Er wordt nog opge-
merkt dat er binnen de gemeente gebruik 
gemaakt kan worden van een PDU pot, voor 
wegen waar landbouwverkeer en fietsers 
elkaar ontmoeten. Misschien een idee? 
Femmy Heeringa: Is er zeggenschap in de 
aanbesteding, denkend aan bedrijven in het 
dorp? 
 Antwoord: Nee dat is er niet, de expertise 
van bewoners en bedrijven uit Deinum is wel 
doorgegeven maar de beslissingen hier over 
liggen bij de overheden. 
Johan de Vries: Is het niet mogelijk om een 

moat. In dit gefal hat de gemeente ien en oar 
al mei Ritsumasyl bepraat. 
Wop Algra freget oft de brêge wol iepen kin. It 
andert is: Jawis kin dit, mar de brêge sil, sa’t it 
liket út Harns wei betsjinne wurde. 
Chris Bruinsma freget (him ôf) of in pealtsje 
(mei slot) in mooglikheid is om it koarste paad 
nei Deinum frij te meitsjen foar helptsjinsten. 
Hjirop wurdt andere: We nimme it mei yn de 
fierdere útwurking. 
 
Folkert Kuipers freget yn syn e-mail (fan punt 
2) of in pont oer it kanaal it ûndersykjen 
wurdich is, of dat in fytstunnel ûnder it kanaal 
troch in mooglikheid is? Bij Keimpetille (of ek 
wol Kingmatille, west fan De Ryp) is in pont, 
mar fanwegen de beropsfeart binne der gjin 
kânsen foar mear pontsjes. In fytstunnel is in 
te djoere opsje en is derom net realistysk. 
 
Fierders opperet Folkert dat in part fan de grûn 
dy’t frij komt by it opromjen fan de âlde dyk 
brûkt wurde kin foar ferbetterjen fan de iisbaan 
yn it doarp. It asfaltearjen fan de iisbaan liket 
Folkert in ôfgriis. In oar part fan de grûn soe 
brûkt wurde kinne foar it oanfoljen fan de terp, 
oan de westkant fan ‘e tsjerke. De yn it begin 
fan de foarrige ieuw fernielde terp soe dan no 
wer yn de âlde steat werom brocht wurde 
kinne; hjirmei soe de terp wer yn eare hersteld 
wurde. Folkert syn motto: “Talúd der út, Terp  
der yn!” 
 
 
Brigitta van der Meer wol graach witte hoefolle 
tiid de realisaasje fan de plannen freget. 
Assuerus andert dat yn twadde helte 2015 de 
skeppe de grûn yngiet, teminsten sa sizze de 
oerheden. Ek freget Brigitta omtinken foar it 
ferljochtsjen fan de nije diken. Nimme we ek 
mei ... 
De foar fytsen net feilige wei tusken It Holt en 
Ljouwert is bepraat mei deputearre Sietske 
Poepjes. Sy sil no sels komme te sjen op 25 
april 2014. Dan wurdt der ek noch nei foarren 
brocht dat de gemeente gebrûk meitsje kin fan 
de sa neamde PDU-pot foar diken, om it fyts- 
en lânbouferkear te skieden. Faaks is dit in 
idee. 
Femmy Heeringa freget oft der ek sizzenskip 
is yn it oanbesteegjen, hjirby tinkend oan 
bedriuwen yn Deinum.  Mar nee, dat is net it 
gefal. De kundichheid fan ynwenners en 
bedriuwen is wol trochjûn, mar de oerheden 
beslute hjiroer. 
 
Johan de Vries: Is der in mooglikheid om in 
ûntslutingswei te meitsje foar leanbedriuw 
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ontsluitingsweg te creëren voor Loonbedrijf 
Wassenaar bij de nu bestaande vijver langs? 
Johannes de Boer geeft aan dat de architect 
Zijlstra uit Bakhuizen, die mee heeft gedaan in 
de plannen niet vergeten mag worden. Ant-
woord: wij zullen dit bij de Gemeente neer 
leggen. 
Het schetsplan staat inmiddels op de website 
van Deinum. 
 
b. Gezamenlijk vuurwerk oudjaarsnacht. 
Vanuit dorpsbelang wordt een ballonnetje op 
gegooid om met oudjaarsnacht een gezamen-
lijk vuurwerk te ontsteken met de dorpsbewo-
ners. Het vuurwerk wordt steeds meer aan 
banden gelegd door de aanscherpende regels. 
Marcel en Ingrid Stinstra en Jacob en Louise 
Hessels (met hulp van anderen) hadden afge-
lopen jaar al een tent geregeld op het plekje 
voor bij de bakker. Marcel is enthousiast om 
dit te combineren, met een gezamenlijk vuur-
werk. En heeft aangegeven wel deel te willen 
nemen in een commissie die dit verder uit-
werkt. 
Het idee wordt alom positief ontvangen, het 
bevordert de samenhang van het dorp.  
Dorpsbelang pakt dit punt verder op. 
 
 
c.Himmeldei. 
11 en 12 april a.s is er weer de Himmeldei. 
Vrijdagmiddag ook voor de leerlingen van de 
school. We nodigen iedereen van harte uit om 
mee te helpen het dorp er weer netjes uit te 
laten zien. Er is genoeg om op te knappen. 
Piet Kroese geeft aan niet te komen. Heeft 
ondertussen al genoeg opgeruimd en vindt het 
een goede zaak om elkaar en vooral de jeugd 
erop aan te spreken. Er wordt nog wel opge-
merkt dat 10.00u op de zaterdagmorgen geen 
ideale tijd is ivm sportende kinderen. We ne-
men dit mee voor de volgende keer. Maar een 
ieder is ook welkom op de vrijdagmiddag! 
 
 
d.Samenwerking sportverenigingen. 
Er is door de werkgroep, die bestaat uit de 
sportverenigingen en dorpsbelang, een Po-
werPoint presentatie gemaakt die in de jaar-
vergaderingen van de verenigingen gepresen-
teerd gaat worden. 
Wop Algra: wat gebeurt er met het sportge-
bouw? Antwoord: deze vraag betreft de reali-
satie van een nieuw sportcomplex. Het lijkt 
erop dat de huidige gebouwen e.d. zullen 
worden ingebracht (de waarde) als eigen 
‘werkzaamheden/middelen bij de nieuwbouw 
sportgebouw. 

Wassenaar, neist de no besteande fiver? 
Jehannes de Boer freget noch omtinken foar 
architekt Zijlstra fan Bakhuzen. Hy hat meidien 
oan de plannen en mei no net fergetten wurde. 
Andert: Wy sille it by de gemeente oanjaan. 
 
It hiele plan is no al te besjen op de webside 
fan Deinum.  
 
B. It fjoerwurk fan âldjiersnacht 
It bestjoer fan it doarpsbelang pinfisket oft der 
ynteresse is om mei âld en nij mienskiplik it 
fjoerwurk te organisearjen, yn gearwurking mei 
de doarpsbewenners. De regels foar fjoerwurk 
wurde hyltyd stranger, mar fjoerwurk heart 
dochs by âld en nij. 
Marcel en Ingrid Stinstra en Jacob en Louise 
Hessels hienen, mei help fan oaren, it lêste âld 
en nij al in tinte regele op it pleintsje foar by de 
bakker. Marcel is tige ynnommen mei it idee. 
Mei-inoar it fjoerwurk dwaan, dêr by de tinte, 
stiet him tige oan. Hy seit fuort ta in sit te 
nimmen yn it organisaasjekomitee, om dan ien 
en oar op priemen te setten. 
De gearkomste fielt der wol wat foar, want, sa 
wurdt der sein, dit befoardert de mienskipssin 
fan it doarp. Doarpsbelang sil it derom fierder 
oppakke. 
 
C. Himmeldei 
Kommende 11 en12 april is der wer in 
himmeldei. Op freedtemiddei begjinne de 
skoalbern al en wy noegje eltsenien út om ek 
mei te dwaan, sadat it doarp der dêrnei wer 
kreas útsjocht; der is genôch te dwaan. Piet 
Kroese jout fuort al oan dat hy net komt. Sa 
stadichoan hat er genôch dien, sa tinkt er, mar 
hy fynt it wol in goede saak om inoar en foaral 
ek de jeugd der op te wizen. Ek wurdt der 
noch nei foaren brocht dat sneontemoarn 
10.00 oere net in gaadlike tiid is, want dan is 
de jeugd oan it sporten. Dit sil in oare kear mei 
nommen wurde, mar fansels is in elts ek op 
freedtemiddei al wolkom. 
 
D. Gearwurking sportferienings 
Troch in wurkgroep, gearstalle út de 
sportferienings en doarpsbelang is in  (Power 
Point) presintaasje makke dy’t ek op de 
jiergearkomsten fan de sportferienings te sjen 
is. 
Wob Algra freget wat der barre sil mei it âlde 
sportgebou. As andert: It giet hjir oer de 
realisaasje fan (nije sportfjilden, mei) in 
funksjoneel gebou. Sa as it no stiet sil it âlde 
gebou ynbrocht wurde (tsjin de waarde), as 
eigen ynset by de realisaasje fan ien en oar. 
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e.100 jarige jubileum Dorpsbelang. 
Er is een samengestelde commissie van o.a. 
Deinum doe & No, DOA en dorpsbelang druk 
bezig om op 5 juli 2014 een onvergetelijke 
dag neer te zetten.  
 
 
f.AED (defibrillator) in Deinum. 
Graag wil dorpsbelang van de inwoners we-
ten of het een idee is om het dorp te voorzien 
van een AED. In Nederland worden jaarlijks 
ruim 15.000 personen buiten het ziekenhuis 
getroffen door een plotselinge hartstilstand. 
Dit zijn er 300 per week. In 80% van de ge-
vallen is dit in de thuissituatie. 
De kosten van een AED zijn tussen de 
1500EUR -1800EUR. Voor een buitenkast 
met stroomvoorziening rond de 750EUR. 
Daarbij komt nog een cursusprijs van ong. 
30EUR pp om gecertificeerd te zijn. Deze 
cursuskosten kunnen bij een aanvullende 
verzekering op de verzekeraar verhaald wor-
den.  
Het AED verhaal wordt door de aanwezigen 
positief ondersteund, dorpsbelang zal hierin 
verdere stappen onder nemen. 
Kees Postma merkt op dat er misschien via 
de gemeente AED’s beschikbaar gesteld 
worden. We nemen contact op met de ge-
meente. 
Jeanet Zwaan geeft aan dat er in het dorp 
ook veel BHV-ers wonen, ook handig om die 
mensen bekend te hebben voor andere onge-
lukjes. 
Karin koster geeft zelf ook reanimatiecursus 
en wil wel meedenken om het geheel vorm te 
geven.  
 
 
 
13.Rondvraag. 
Piet Kroese: bomen bij het Tsjerkepaed zijn 
verknoeid en het pad verreden. Antwoord: De 
gemeente is hiervan al op de hoogte gesteld. 
Durk Riedstra: de trottoirs liggen er erg slecht 
bij in het dorp. Antwoord: Men kan dit zelf 
aangeven bij de gemeente via haar website.  
  
 
 
14.Sluiting. 
Om precies 22.30 uur dankt Assuerus ieder-
een voor de aanwezigheid en inbreng en sluit 
de vergadering. 

 
E. Jubileum 100 jier bestean 
Der is in kommisje foarme troch ûnder oaren 
Deinum Doe & No, Deinum Open Air en 
doarpsbelang; hja binne drok dwaande om in 
bûtenwenstige dei te organisearjen op 5 july 
2014. 
 
f. AED (defibrillator) yn Deinum 
Doarpsbelang wol graach fan ‘e bewenners  
hearre of it ek in idee is om yn it doarp in AED 
(automatyske eksterne defibrillator) te 
pleatsen. Yn Nederlân wurde elts jier goed 
15.000 minsken troch in hartsstilstân troffen, 
wylst hja net yn in sikehûs binne. Dat binne 
der mear as 300 yn ‘e wike en 80% fan dizze 
gefallen dogge him gewoan thús foar. 
De kosten fan in AED binne tusken de 
€ 1.500 en € 1.800 foar in bûtenkast. Der 
komt dan noch ûngefear € 750  by foar in 
stroomfoarsjenning en foar in kursus ek noch 
ûngefear € 30 de man om in sertifisearing te 
heljen. By in oanfoljende fersekering wol de 
fersekering de kursuskosten faaks wol wer 
werombetelje. 
It AED-ferhaal wurdt troch de oanwêzigen 
mei goedkarring oanheard, sadat ôfpraat 
wurdt dat doarpsbelang neiere stappen 
nimme sil. 
Kees Postma jout noch oan dat troch de 
gemeente faaks AED’s beskikber stelt wurde; 
derom  sil doarpsbelang ‘m hjiroer mei de 
gemeente ferstean. 
Janet Zwaan seit noch dat der yn ús doarp 
fêst ek wol BHV-ers wenje; it soe gjin kwea 
kinne om te witten wa’t dit binne, want sy 
hawwe ûnderfining mei lytse ûngemakken. 
Karin Koster jout sels ek 
reanimaasjekursussen; hja wol ek wol 
meitinke om ien en oar yn it fet te jitten. 
 
13. Omfreegjen 
Piet Kroese: de beamen oan it Tsjerkepaad 
binne fernield en it paad sels is stikken riden. 
Hy kriget as andert dat it al mei de gemeente 
bepraat is. 
Durk Riedstra: op ferskate plakken yn it doarp 
leit de stoepe der min by. Hjirop wurdt andere 
dat men dit sels oanjaan kin by de gemeente 
en it kin ek op de webside. 
 
14. Slute 
It is krekt healwei alven as foarsitter Assuerus 
eltsenien betanket foar oanwêzigens en 
ynbring en slút dermei de gearkomste. 
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Jaarverslag Uitvaartfonds 2015 

In het afgelopen jaar werden de uitvaarten verzorgd van: 
 
H. Meijer             lid uitvaartfonds 

D. Hogenberg - Ekkers    lid uitvaartfonds 

A. de Groot            lid uitvaartfonds 

P. Andreae - de Groot   geen lid                     

H. Meetsma - Kooistra  lid uitvaartfonds 

I. Postma - Rienstra      geen lid 

H. Praamstra              lid uitvaart fonds 

A. Merkus                lid uitvaart fonds 

H. Feenstra                lid uitvaart fonds 

T. Visser - de Groot    lid uitvaart fonds 

A. Tichelaar               lid uitvaart fonds 

P. Humalda - van Vaals   lid uitvaart fonds 
 
Bij een sterfgeval dient in eerste instantie Uitvaartzorg Faber te worden 
ingelicht. Het telefoonnummer is (0515) 33 17 26. 
Voor een goede gang van zaken is het wenselijk ook een rouwbrief te stu-
ren aan de Vereniging voor Dorpsbelangen "De Eendracht" Deinum, het 
adres is:   it Harspit 1, 9033 XS Deinum. 
 
Op verzoek is een folder te verkrijgen met daarin alle bijzonderheden 
over het Uitvaartfonds en de diensten die in samenwerking met Uitvaart-
zorg Faber worden verleend. (zie ook www.Deinumdorp.nl) 
 
Wij verzoeken u onze nota goed te controleren, het zou kunnen zijn dat 
er gezinsuitbreiding heeft plaatsgevonden en dat dit nog niet aan ons is 
doorgegeven. 
Wijzigingen kunt u doorgeven aan: 
Anko v.d Veen, it Harspit 1, 9033 XS Deinum (tel. 058 2541204).  
E-mail: akvdveen@tele2.nl 
 
Per 31-12-2014 bedroeg het aantal leden van het uitvaartfonds: 
517 personen, de gemiddelde leeftijd bedroeg 42,5 jaar. 
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Inkomsten € Uitgaven €  

Contributie 4761,63 Vergaderkosten 34,50  

Overn. Leden 721,00 Bankkosten 70,06  

AB-Vakwerk 518,36 Port/drukwerk 65,05  

Rente 1577,76 Uitvaartkosten 7065,54  

  Diversen 70,12  

Uitvaarten 158,79 Saldo 432,27  

Totaal € 7737,54 Totaal € 7737,54  

Saldo op 01-01-2014 73171,00 

Pos. Resultaat 432,27 

Saldo op 31-12-2014 € 73603,27 

Financiële verantwoording Uitvaartfonds 2014 



Vereniging voor dorpsbelangen “De Eendracht”                          15 

Balans Ontvangen     Uitgaven 

Contributie € 2.250,02   Drukwerk/porti € 462,98 

Subsidie 100 jaar Dbl € 450,00   Ledverlichting € 453,75 

Subsidie Monument € 500,00   Vergad.kst. € 1.383,25 

Bijdrage NL Doet 2014 € 450,00   contr./lidm.schap. € 72,00 

Lening € 325,00   Representatie kosten € 533,89 

Webside € 230,00   Bankkst. € 142,92 

Verhuur Beamer € 60,00   Monument € 11.106,39 

Deinum Open Air € 212,50   Deinum Open Air € 776,70 

Omni ontv vergaderkosten € 720,94   extra verg € 897,25 

rente € 387,88      

verzekering € 121,00     

neg.res. € 10.051,67     

Totaal € 15.759,01   Totaal € 15.829,13 

     

 saldo per  1-1-2014 € 24.685,73 

 negatief resultaat € 10.051,67 

 saldo per  31-12-2014 € 14.634,06 

Financiële verantwoording Dorpsbelang  2014 
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Inkomsten    Uitgaven  

Rente 2013  € 42,62  Verrek.verzek.sp,tuin naar DBL € 121,00 

Opbr.okt.13 4e kw.2013   
Huur oudpapierkar 1-9-09/1-9-
10 € 82,50 

Opbr.nov.13 4e kw.2013 € 256,29  Speeltuinver. Dbl. Deinum € 202,91 

Opbr.dec.13 4e kw.2013 € 348,67  Buurtver. Ritsumasyl € 325,00 

Opbr. Jan.14 1e kw. € 174,21  WA-Verzek.speeltuin € 122,09 

Opbr. Febr.14 1e kw. € 149,32  Toanielver. It Klaverblêd € 325,00 

Opbr.Mrt.14 1e kw. € 220,22  Oud.ver. SWS Twaspan € 325,00 

Opbr.Apr.14 2e kw. € 249,19  Iisfer. It Sipeltsje (afl Lening) € 325,00 

Opbr.Mei'14 2e kw. € 190,29  Sport en Spel naar DBL € 325,00 

Opbr.Juni'14 2e kw. € 216,79  Keatsfer. DTD € 325,00 

Opbr.Juli'14 3e kw. € 185,57  Korfbalver. TDK € 325,00 

Opbr.Aug'14 3e kw. € 161,07  VV Sparta '59 € 325,00 

Opbr.Sept'14 3e kw. € 318,07  Touwtr. (TTV Deinum-Britsum) € 325,00 

    bankkosten € 57,97 

Opbr. Okt.'14 4e kw. € 251,19  Diversen € 0,02 

restant 4ekw.=2015    Nog over teboeken naar DBL € 180,00 

Verlies  € 927,99    

  € 3.691,49   € 3.691,49 

      

Betaal rek. 3417 24 262   Banksaldo: 01-10-2013 € 15.280,84 

Spaarrek. 3490 842 847 (Rabo)  Saldo  -/- -€ 927,99 

Spaarrek. 8800 340 687 (ASN)  Banksaldo: 30-09-2014 € 592,85 

Financiële verantwoording 2014 Oud Papier 
Periode: 1-10-2013 t/m 30-09-2014 

2013/2014 kg opbrengst Garantieprijs   Historie kg 

4e kwt. 2013 12560 604,96 0,0379  2011 75500 

1e kwt. 2014 13940 543,75 0,0379  2012 77020 

2e kwt. 2014 16920 656,27 0,0379  2013 75020 

3e kwt. 2014 14440 664,71 0,0379  2014 57860 

tot okt.2014 57860 2.469,69     
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Spaarrekening    

Inkomsten  Uitgaven  

    

Beginsaldo 1-1-2014  € 1.611,16    

Rente  €       18,87  Onderhoud   €     160,37  

Ontvangsten gemeente  €     335,25  Wa verzekering  €     122,09  

Opbrengst oud papier  €     325,00    

  Eindsaldo 31-12-2014  € 2.007,82  

      

Controle  € 2.290,28    € 2.290,28  

Kas    

    

Beginsaldo 1-1-2014  €         2,27  Eindsaldo 31-12-2014  €         2,27  

Financieel overzicht speeltuin 2014 

Verslag Speeltuincommissie 
 
Een rustig jaar voor de speeltuincommissie. Dit jaar zijn er geen onder-
houdswerkzaamheden aan de speeltoestellen geweest. Het onderhoud  
van het groen wordt door de heer T. Buma gedaan, wat door ons zeer 
gewaardeerd wordt. De speeltuin ziet er altijd netjes uit. De kinderen uit 
het dorp genieten nog steeds van onze mooie speeltuin. 
 
De speeltuincommissie 
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Jaarverslag Activiteitencommissie 
 
Kort verslagje van activiteiten Activiteitencommissie in 2014 voor de bijeenkomst 
van Dorpsbelang De Eendracht 24 maart. 
 
2014 was weer een mooi jaar voor de Activiteitencommissie.  
 
We organiseerden:   
 
Vogels kijken 
Wandeltocht, langste dag 
Dierengeluidenspel 
Rommelmarkt 
Ponykeuring 
Vissen 
Sint Maarten lopen 
 
Nieuw: vogels kijken en ponykeuring 
De meeste van deze activiteiten waren klassiekers. Twee waren nieuw, namelijk: 
vogels kijken op de vroege ochtend, onder begeleiding van een vogelkenner, en 
de ponykeuring. Deze activiteiten waren wat ons betreft absoluut voor herhaling 
vatbaar. De ponykeuring was een groot feest door de prachtige paarden en pony' 
s, de professionele jurering, en de schitterende outfits van pony's en kinderen 
voor het onderdeel ' Pimp my pony'. Het vogels spotten onder leiding van een 
vogelkenner was erg boeiend. De opkomst mocht hoger. We kijken wat daar aan 
te doen is.    
 
Opkomst meestal goed 
Over het algemeen is de opkomst goed geweest op de verschillende dagen. De 
opkomst bij het Dierengeluidenspel was opvallend groot. Bij de rommelmarkt en 
het Sint Maarten-lopen, waren wat minder kinderen dan in vorige jaren.  
 
Suggesties welkom 
Suggesties voor nieuwe activiteiten of voor verbeteringen zijn altijd welkom. De 
activiteitencommissie denkt ook na over me mogelijkheid van meer activiteiten 
voor kinderen en jongeren van middelbare schoolleeftijd.      
 
 
In de commissie zaten in 2014:  
 
Karin Koster 
Alex van der Meulen 
Angela Post 
Lea Venneker 
Tietsia Wentink 
 
Nieuw erbij dit jaar:  
Titia Sijbrandij 
Marieke Prins 
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Inkomsten  

Subsidie gemeente 786,00 

Bijdrage dorpsbelang 172,50 

Collecte kinderhulp - 

Eigen bijdrage deelnemers 478,50 

Totaal inkomsten € 1.437,00 

  

Uitgaven  

Sint Maarten optocht 24,37 

Dierengeluidenspel 43,00 

Representatiekosten 69,30 

Disco 100 

Mysteriespel 932,02 

Rommelmarkt 36,05 

Viswedstrijd - 

Wandeltocht 108,82 

Excursie Fûgelwacht 50,00 

Ponymiddag 84,95 

Bankkosten 128,86 

Totaal uitgaven € 1.577,37 

  

Nadelig saldo - 140,37 

  

Kapitaal 01-01-2014 € 1.020,89 

Nadelig saldo 2014 €    140,37 

Kapitaal 31-12-2014 €    880,52 

  

Bank € 730,52 

Kas € 150,00 

Financieel overzicht Activiteitencommissie 2014 
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Alweer 2015! Wat heeft de Activiteitencommissie  georganiseerd in 2014? 
Zoek de activiteiten op het plaatje en stuur een briefje of mail met de acti-
viteiten naar Marieke Prins prinsbos@chello.nl of Sportleane 18.  
Inkleuren mag ook. Prijzen voor de beste inzenders      



Vereniging voor dorpsbelangen “De Eendracht”                          21 

Nieuwe ideeën en suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom bij de 
Activiteitencommissie.  
Bel Angela Post: 254 2539. 
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Wurkgroep Deinum Doe & No JIERFERSLACH 2014 
 
De Wurkgroep bestiet sûnt jannewaris 2014 wer út sân persoanen. Acronius Het-
tinga hat it plak fan Hogenberg ynnommen, dy’t yn 2013 syn plak beskikber stel-
de. De Wurkgroep bestiet no út Rinze Visser (foarsitter), Douwe Gerbens 
(skriuwer), Ali Faber-Meintema (ponghâldster) en de leden Renny Sijtema-Kikstra, 
Johannes Sybrandi, Jappie Weiland, Acronius Hettinga. 
 
Winterjûn 
Ús Winterjûn op 5 febrewaris ‘14 stie yn it teken fan sport- en oare doarpsferie-
nings. De kuorballerij mei films fan Age de Vries en in moai ferhaal fan Freerk van 
der Meer oer it ferline fan dizze sport oant hjoed ta, joech in moai byld fan in 
sportyf stikje doarpslibben. Fan de oare ferienings liet Rinze mei de beamer hiel-
wat nijsgjirrige plaatsjes sjen foar safier’t se yn ús argyf foarkomme.   
 
Wurk 

 Ferskillende kearen hat de Wurkgroep meiwurke oan bepaalde projekten yn it 
doarp as in berop op har dien waard. Foar skoalle SWS Twaspan hat Rinze in 
tal lesoeren dwaande west mei de histoarje fan ús doarp. De jeugd wurdearre 
dizze lessen, mei in histoaryske kuier derby, tige. 

 Doarpsbelang De Eendracht bestie yn 2014 hûndert jier. Rinze Visser en Dou-
we Gerbens hawwe in histoaryske kuier-/puzeltocht foar it doarp gearstald, 
dy‘t yn ‘e middei fan 5 july troch hielwat minsken rûn waard. Beide mannen 
soene tegearre ek it nije monumint ynwije, dat Doarpsbelang oan it doarp 
kado die as jubileumpresint. Troch sykte fan Rinze hat Douwe dit allinne dien.  

 Kalinder 2015. Yn oktober 2014 is de nije jierkalinder fan de Wurkgroep oan 
de man/frou brocht. Timmerman Marten Kuiphoff hat in treflik stik wurk leve-
re fan ynkleure tekeningen dy’t er fan hoeken âld-Deinum makke. ‘Ik ha nea 
witten dat ús timmerman sa moai tekenje koe’ wie in soad hearde útrop fan 
fernuvering.  

 Yn 2015 bestiet de Wurkgroep 30 jier. Tusken de bedriuwen troch wurdt drok 
wurke oan in kreas boek oer de Deinumer histoarje mei tekst en in soad fo-
to’s. It boek sil útkomme yn oktober 2015. 

  
Tank sizze wy dy minsken dy’t de Wurkgroep betochten mei skreaune of printe teksten 
(bgl. notulen), mei printen fan it doarp of groepsfoto’s, rekkens út it ferline fan in be-
paald doarpsbedriuw en sa mear. It sammeljen giet noch altyd troch, ferjit ús argyf 
net! 
 
De sinteraasje 
Ponghâldster Ali Faber-Meintema hie op  
1-1-2014 € 4.367,49 yn kas.  
Oan ynkomsten binne der bykommen út de kalinder-
ferkeap en de winterjûn € 2.004,30 
oan útjeften giene der oan kosten ôf foar de kalinder, 
de winterjûn en de bank € 1.604,84.  
It nije saldo op 31-12-’14 is € 4.766,95. 
 
Douwe Gerbens 
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De Eendracht 
Vereniging voor dorpsbelangen Deinum 

Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden 

Naam  

Adres  

Postcode  

Plaats  

Telefoon  

Lidnummer (*)  

Huishoudingnr (*)  

Wil lid worden van de vereniging voor Dorpsbelangen (**) Ja Nee 

De contributie bedraagt 8 euro per jaar   

   

 (Wil lid worden van de Uitvaartvereniging (**) Ja Nee 

Indien ja dan neemt iemand van het bestuur contact met u op!   

(*) in te vullen door de vereniging 

(**) Doorhalen wat niet van toepassing is 

Datum: 
 
Handtekening:  

Dit formulier kunt u inleveren bij één van de bestuursleden in uw buurt! 




