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Jaarvergadering 2019

22 mei 20:00 uur in It Holt

Agenda
Jaarvergadering van de vereniging van Dorpsbelangen “De Eendracht” te Deinum
De vergadering wordt gehouden op:
Woensdag 22 mei 2019 om 20.00 uur in It Holt te Deinum.

1.
2.
3.
4.

Opening
Mededelingen
Notulen van de jaarvergadering van 17 april 2018
Jaarverslagen en bespreken van de financiële overzichten
a) Uitvaartfonds
b) Dorpsbelang
c) Oud papier
d) Website
e) Speeltuin commissie
f) Activiteitencommissie
g) Wurkgroep Doe en No

5. Verslag door de kascommissieleden Andries Kuipers
en Jochum Bruinsma
5. Benoeming van een nieuw kascommissie lid
6. Bespreking en vast stellen van de begroting
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar:
Durk Blauw en Bram Bleeker
Kandidaten kunnen zich tot dinsdag 10 mei voor 20.00 uur
aanmelden bij de voorzitter (06 51229016)
PAUZE
9. Update Dorpsvisie
10. Dhr. Ruben Snuif van de Gemeente Waadhoeke
Update van de huidige nieuwbouw en mogelijke toekomstige
nieuwbouw in Deinum
11. Germ Reitsma van NoordwestFriesland
Update over de nieuwbouw en mogelijke herbouw van de huurwoningen in Deinum
12. Rondvraag
13. Sluiting
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Beste Deinumers
Hoewel 2017 vooral in het teken stond van het afronden van de
inrichting van “Deinum Oost” hebben we in 2018 gemerkt dat het
nog zeker niet “af” is. De eerste bewoners hebben hun nieuwe woning inmiddels betrokken en er wordt nog volop gebouwd. Ook
NoordWestFriesland (NWF) is inmiddels gestart met de bouw van
de huurwoningen. Het doet het Dorpsbelang goed dat ook deze
doelgroep wordt bediend. De nieuwbouw geeft ook een heel
nieuw elan aan het dorp met uiteraard een groei van het aantal
inwoners van Deinum wat dan ook weer goed is voor de primaire
voorzieningen in het dorp.
Met de oprichting van een havencommissie kunnen we en de inwoners die een boot hebben in het dorp en de recreanten die Deinum nog iets extra’s bieden. Jammer dat niet voor iedere boot liefhebber plaats is in de haven.

Gelukkig hebben we de situatie “De Sipel” kunnen afsluiten. Het
heeft de gemoederen zeker bezig gehouden. De weg naar de oplossing verdient niet op alle fronten de schoonheidsprijs, maar we
zijn van het Dorpsbelang van mening dat er nu een plek is gevonden waar iedereen zich in kan vinden.
Het dorp gaat verder. Met de input op de dorpsvisie hebben we
een start gemaakt met de uitvoering daar waar we nog niet hiermee waren begonnen . Op het thema Ouderenzorg is er voor de
ouderen het vertrouwde koffie uurtje en het Dorpsbelang heeft
gesprekken over verdere uitbreiding van het dorp. Om de starters
te kunnen bedienen, maar ook verdere doorstroom mogelijk te
maken met als doel, verdere groei van het dorp, maar wat nog belangrijker is woonruimte kunnen bieden voor degenen die in Deinum willen (blijven) wonen.
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Notulen jaarvergadering 2018
Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom
Mededelingen
Lid bedankt voor het maken van het boekje
Aantal bestuursleden zijn er niet, i.v.m. zwangerschapsverlof, cursus en persoonlijke redenen
Afzeggingen: aantal leden heeft afgezegd
Nieuw lid dit jaar erbij gevraagd om onder andere de functie zorg binnen het dorpsbelang op haar te nemen
Weghalen bomen pro rail
Notulen vorige vergadering
Notulist van vorig jaar had een gecrashte computer waardoor de notulen verloren zijn gegaan. Beknopt hebben
we de notulen weer op papier gekregen. Helaas was er
hierdoor geen tijd meer om de vertaling in het Fries
voor elkaar te krijgen. Volgend jaar zal de vertaling in
het Fries er wel weer zijn.
De notulen worden vastgesteld.
Jaarverslagen
uitvaart

Er staat een fout in het boekje. De fout is gecorrigeerd in de sheet van de presentatie. Lid merkt
op dat er vele bankkosten zijn door vele bankrekeningen. Hier wordt aan gewerkt.
Lid merkt op dat de kosten uitvaartfonds naar beneden zijn gegaan.
Lid merkt op over sponsoring vanuit het dorpsbelang. Vraag is dat volgend jaar de sponsoring
beter uitgeschreven kan worden in de financiële
verantwoording. Dit zal gebeuren.

Dorpsbelang
Voorzitter geeft uitleg over de begroting dorpsbeVereniging voor dorpsbelangen “De Eendracht”
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lang.
Geen op of aanmerkingen.
oud papier
Wassenaar B.V. wordt gevraagd om oud papier met
de kraan in te drukken in de container. Hiervoor
wordt 50 euro gegeven. Dit staat niet in het
boekje vermeld.
Website

Redactieleden gezocht. Om onze website zo up to
date mogelijk te houden zijn wij naarstig op zoek
naar: een enthousiaste redacteur m/v. Vind jij
het leuk om af en toe een informatief berichtje
te plaatsen op onze website of op onze facebooksite? Een fotootje te maken bij een evenementgebeurtenis in Deinum met eventueel een
kort verslagje? 1x in de 3 maanden een gezellig
uurtje te brainstormen? Meld je dan nu aan via
redactie@deinumdorp.nl. Het liefst iemand met
schoolgaande kinderen.

Speeltuin
Niemand aanwezig voor uitleg.
Lid merkt op dat bij het draai ding er waarschijnlijk
een lager los zit. Dit zal doorgegeven worden
aan het bestuur.
Lid geeft aan wat te doen met jeugd wat niet uit Deinum komt, in het verleden heeft er een keer allemaal glas in de speeltuin gelegen. Moeten we
daar met z’n allen om denken of ligt dit bij de
commissie. Idee van bestuurslid om dit dan te
melden in de WhatsApp Buurtpreventie
activiteiten commissie
Niemand aanwezig.
do en no
2020 komt er weer een boek.
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Een lis neemt afscheid. Hier is al een vervanger voor
gevonden.
verslag kascommissie
kascommissie geeft aan dat de financiën goed op
orde zijn. Een lid neemt afscheid, nieuw lid is
gevraagd.
benoeming nieuw lid kascommissie
akkoord
Begroting

Akkoord.

Bestuursverkiezing
Voorzitter neemt na vijf jaar afscheid van het dorpsbelang.

Uitvaart
Al enige tijd wordt na de begrafenis het graf gedicht door
twee leden. Zij doen in opdracht, van het beheer van de
begraafplaats, het onderhoud op de begraafplaats. Dit
betekent dat zij de bekisting van het te graven graf,
klaar zetten en weer opruimen. Dit betekent dat zij na
de begrafenis aanwezig moeten zijn, om de hulpmiddelen weer netjes en schoon in opslag op te bergen. Het
komt de laatste tijd steeds vaker voor dat een uitvaartdienst langer duurt dan een uur. Hierdoor is het moeilijk om op afstand in te schatten wanneer het graf gedicht kan worden. Het komt daarom ook regelmatig
voor dat grafdelvers, vanwege Arbowetgeving, twee
man, lang moeten wachten tot de familie en nabestaanden zijn vertrokken. De nabestaanden hebben mij laten
weten dat zij het storend vinden dat de grafdelvers
staan te wachten. Omdat zij dicht bij wonen is het voor
hen beter in te schatten (klokluiden) wanneer de dienst
is afgelopen en wanneer het stoffelijk overschot ten grave is gedragen. Tevens wordt voorkomen dat het graf
Vereniging voor dorpsbelangen “De Eendracht”
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onbeheerd open blijft. Beiden hebben aangegeven dit
op zich te willen nemen, het betreft alleen het graf dichten.
Met deze constructie, die vele malen goedkoper is, wordt
voorkomen dat het graf onbeheerd achterblijft en waarbij de familie op een gepaste wijze afscheid kan nemen.
Zij hebben aangegeven dat zij dit op zich nemen en als
taak zien voor het versterken van de eigen samenleving
in het dorp. Mocht om wat voor reden ook, ze niet beschikbaar kunnen zijn, dan kan alsnog A B vakwerk worden ingezet. Ik ben als beheerder van de begraafplaats
van mening dat hier een kleine vergoeding tegenover
moet staan van +/- 35,00 euro P.P. Hierdoor krijgt dit,
net als de dragers, een officieel karakter.
Ik zal vragen of zij deze brief willen ondertekenen, zodat dit
als schriftelijke verklaring kan worden opgenomen in de
jaarstukken.
Verder maak ik mij zorgen om de steeds stijgende kosten
van een uitvaart. De uitvaart is een branche waar zakelijk inzicht vaak overheerst wordt door emotionele besluiten. Om die reden is de Eendracht opgericht. De
doelstelling zoals die zo mooi omschreven is in het huishoudelijk reglement (artikel 2)" Het doel van de vereniging is: door onderlinge samenwerking te bevorderen
dat het stoffelijk overschot van de mens geen voorwerp
van winstbejag wordt:" Juist vooral deze doelstelling
wordt de laatste tijd steeds slechter bewaakt. In vroegere periode had de vereniging eigen personeel bode,
grafdelver, dragers. De tarieven werden bepaald door
het zittende bestuur en de penningmeester verzamelde
de nota's en maakte een verzamel nota voor de nabestaanden. Alle kosten waren inzichtelijk en transparant
voor het bestuur en haar leden. In een latere periode
werd er door de wetgever strengere eisen gesteld aan
de bode diensten en hierdoor heeft het toenmalige bestuur gekozen voor een professionele bode. Uitvaart
Faber heeft destijds op deze ontwikkeling geanticipeerd
door verenigingen zijn diensten aan te bieden. Ook onze vereniging heeft destijds gebruik gemaakt van zijn
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diensten onder contractuele voorwaarden. De vergoeding die met Faber jaarlijks werd afgesproken bedroeg
400,00 gulden waarbij de uitkering 1400,00 gulden bedroeg (1999). De kosten van de bode bedragen 16 jaar
later +/- 1600,- euro waarbij de uitkering 800,00 euro
bedraagt. De kosten van bode zijn in 16 jaar verhoogd
met 800%. Hierbij krijg ik het gevoel dat de vergoeding
van de bode niet meer contractueel wordt afgestemd
en dat de bode zijn vergoeding zelf bepaalt zonder afstemming met de vereniging. Verder kwam ik er achter
dat de kosten van de grafdelver AB vakwerk met +/30,00 euro werden verhoogd. Ik ben niet op de hoogte
wat de afspraken zijn met Faber maar behandelingskosten van 30 euro per rekening lijken mij aan de hoge
kant. Met deze constatering wordt de doelstelling van
de vereniging niet of nauwelijks nageleefd bij mijn beleving. De vereniging levert diensten zoals dat is opgenomen in de statuten en keert geen bedrag uit, hiermee
wordt voorkomen dat zij aangemerkt wordt als verzekering en valt hierdoor buiten het toezicht van de A.F.M.
Wanneer zij een bedrag uitkeert loopt de vereniging een
groot risico om hiermee in conflict te komen en als verzekering te worden aangemerkt, met de daarbij behorende gevolgen. De federatie Friesland heeft de uitvaartverenigingen hier diverse keren op gewezen en
gewaarschuwd.
Met dit schrijven wil ik op geen enkele manier kritiek leveren op uw bestuur en ik twijfel dan ook geen moment
aan de inzet van uw bestuur en heb dan ook grote
waardering voor uw inzet. Maar omdat ik het beheer
van de begraafplaats regel en eerder penningmeester
ben geweest van de vereniging, komen mensen vaak bij
mij, in de veronderstelling dat ik alles regel bij een begrafenis, met hun opmerkingen. Om een beter inzicht te
krijgen in de kosten van een begrafenis wil ik u hierbij
een aantal voorstellen aanreiken ter bevordering van de
doelstelling.
Kopie nota van Faber naar de vereniging.
Onderzoek naar kosten diensten andere uitvaartleiders
Vereniging voor dorpsbelangen “De Eendracht”
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Contractueel prijs afspraken maken met Faber
Verzamel nota uitvoeren door vereniging.
Commissie aanstellen uit leden uitvaart ter ondersteuning
uitvaartzaken met een duidelijke taak omschrijving.
De commissie kan het bestuur informeren en adviseren
over besluitvorming en kan als aanspreekpunt dienen
voor begrafeniszaken en eventueel eindnota opstellen
in overleg met de penningmeester en met de nabestaanden afhandelen. Nota's worden betaald door de
penningmeester van het bestuur. Om het niet alleen bij
woorden te laten ben ik eventueel bereid om in deze
commissie zitting te nemen.
Lid geeft aan. Regelementen aanpassen kijkend
naar de regel dat de meerderheid moet bestaan
uit leden van uitvaart. Er komen drie leden in de
commissie die lid zijn van de uitvaartvereniging,
zij functioneren onder het. Dorpsbelang, zo
hoeft het dorpsbelang niet uit een meerderheid
van leden van de uitvaartvereniging te bestaan.
Urnenmuur is vraag naar geweest. Deze komt er
niet, reden is onder andere bang voor te weinig
gebruik hiervan en vandalisme

Dorpsvisie

Groen
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Bestuursleden presenteren de dorpsvisie 2018-2030
Lid merkt op dat het bereiken van de jongeren in
samenwerking kan met de Skule.
Lid merkt op hoe zal de dorpsvisie inzichtelijk worden gemaakt en hoe kunnen dorpsgenoten hier
inspraak over hebben. De definitieve dorpsvisie
is deze zomer klaar. Deze komt op de website.
Misschien een review commissie aanstellen om
het definitief vast te stellen.

Stand van zaken groene omgeving
Fruit- / bloementuin Skoallestrjitte
Nestkast project
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Oeverzwaluwwand
Maaibeheer
Toepassen fruit / vruchtbomen
Fruit- / bloementuin Skoallestrjitte
Oogst van bonen / aardperen
Rijke bloei van inheemse planten
5 appels!
Het nestkastproject
18 nestkasten opgehangen
3 gesneuveld met de bomenkap
5 kapot gegaan bij school
11 kasten nog aanwezig en schoon gemaakt
Alle kasten zijn gebruikt, 3x als nestgelegenheid en
de rest als slaapverblijf in de winter
Oeverzwaluwenwand
Wand is gerealiseerd en wordt officieel geopend op
25 april
Maaibeheer
De bermen tussen Boksum en Deinum worden ecologisch beheerd, levert meer bloemen op.
Gemeente wil ook ecologisch maaien op plaatsen in
het dorp. Bijvoorbeeld; Station, nieuwe aanleg,
randen sportvelden.
Sluit aan op wensen uit dorpsvisie
Toepassen fruit- / vruchtbomen
Gemeente vraagt naar draagvlak voor het planten
van deze bomen
Lid vraagt, wordt er bij de sloten straks gemaaid, waarschijnlijk wel, wegens gemeentelijk onderhoud.
Lid vond de tuintjes bij Bram maar rommelig. Dit is het gevolg van een moestuin.
Dan blijft het in de winter liggen voor de
insecten.
Lid geeft aan dat er onkruid tussen zat, bestuurslid vraagt wat is onkruid
Lid: Vijver, vlonder is weg, was verrot, komt
niet weer terug, er zijn andere prioriteiVereniging voor dorpsbelangen “De Eendracht”
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ten, dorpen coordinator
Lid: Vijver moet schoon. Dit is ons ook beloofd door Menameradiel. Moet meegenomen worden,
Lid: Schelpenpaadjes overwoekeren. Dit is
een onderhoudstaak van de gemeente
Haven commissie
Voor deze haven komt een goede overeenkomst met de
gemeente. Er komen een aantal vaste ligplaatsen, die
gehuurd kunnen worden en voor passanten zullen er
ook een paar plekken komen. De haven zal verder voorzien worden van een stroom- en vuilwaterpunt
Verder zal er een havencommissie moeten komen. Deze
commissie heeft een aantal taken, waaronder het beheer van de haven en de daarbij behorende regelementen, klein onderhoud aan de steigers, het schoonhouden van de haven en het innen van de havengelden.
De gemeente is verantwoordelijke voor het groot onderhoud/vervanging, de kademuur en steigers als geheel,
de bestrating/verharding, het baggerwerk en het onderhoud van de groene buiten maaistroken.
Verder is er een trailerhelling aanbesteed, die in 2018 gerealiseerd zal worden tegenover de inrit richting Blessum.
Het zou mooi zijn als er in de haven een informatie bord
komt, met daarop de voorzieningen van Deinum.
Lid: komt er parkeergelegenheid bij de trailerhelling,
ja
Lid: komt er een vuilwaterpunt, ja
Afval van passanten in de haven, moet nog even
naar gekeken worden
Vaarroute, wethouder, Moet in overleg met Leeuwarden schoongemaakt worden. Hier is de
Waadhoeke druk mee bezig
wethouder en dorpen coördinator
Zij stellen zich voor.
Lid: kans om te stemmen i.v.m. Leeuwarden of Waadhoeke
Het is bekend. Eerst bij de Waadhoeke, is er een ge12
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luid uit het dorp dat men bij Leeuwarden wil,
dan gaat de Waadhoeke met het dorp in gesprek. Hier is geen tijdspad voor.
Dorpenfonds. Heb je als dorp een idee, dan kun je
gebruikmaken van dit fonds.
Lid: gaan de goede ideeën die ingediend zijn bij Menameradiel ook mee naar de Waadhoeke. Ja
Lid: Elke wethouder heeft een eigen taak. Jan Dijkstra heeft ruimtelijke ordening.
Nog geen antwoord op de vraag met de woz waarde
van sportpark de Fjouwer. Dit wordt nog besproken worden. Laat je horen bij de fracties
Veiligheid
Er liggen inteken lijsten voor de buurtpreventie WhatsApp
groep.
Rondvraag
Lid: bestrating Heechpaed en Tsjerkepaed. Dit kun je via de
website van de Waadhoeke kenbaar maken.
Lid: Spoorstrjitte te hard rijden. Helemaal als je uit de
Mennerdahof komt. We nemen dit punt mee. Assuerus Jorna geeft aan dat dit ook gebeurt als je uit it Swee
komt
Lid: Fusie scholen, verkeerssituatie fietspad het dorp in. Jan
Dijkstra gaat hierop in. Over het te hard rijden, spreek
de eigen bewoners hierop aan. Over het oversteken. De
oplossing is er nog niet, maar dit punt heeft zeker de
aandacht. De kinderen moeten veilig Deinum in kunnen
komen. Jeanine heeft een voorbeeld hoe het zou kunnen. Jan Dijkstra geeft aan dit voorbeeld door te geven.
Borden aan die aangeven hoe hard je rijdt. Waarom blijven
die borden niet. Dit zijn tijdelijk borden
Lid: Komt het schelpenpad terug, bij het kanaal langs. Ja
Lid: gaan die auto’s bij de oude haven dan ook weg. Ja
Waarom niet het pad nu al aanleggen. Bestuurslid neemt
contact op of dit pad eerder hersteld kan worden.
Lid: Opvang riool. Stinkt enorm. Overstort. Wordt naar gekeken
Vereniging voor dorpsbelangen “De Eendracht”
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Lid: Wanneer start de bouw van de huurwoningen. De welstandscommissie heeft het afgekeurd. Het wachten is
hier even op
Stuk grond naast Hiemstra. Drie kavels. Deinumer heeft
zich terug getrokken. Hiemstra gekocht. Marsummer
heeft zich ook terug getrokken. Hiemstra staat open
voor koop andere twee kavels.
Skimmerwei. Wel of geen auto’s. Mogen we er wel langs. Er
staan nog steeds geen borden. Wij weten het ook niet.
Kunstwerk. Kunstwerk is gemaakt voor deze plek door kunstenaar . Samen met andere dorpsgenoten en kunsternaar gekeken naar een alternatieve plek. Ids vind de
andere plekken niet goed, volgens hem verdwijnt dan
het kunstwerk in het niets. Dit is kenbaar gemaakt aan
lid. Hij is het niet met ons eens. Hij is naar de gemeente
gegaan. Er is toen geen vergunning voor aangevraagd.
Volgend Kingma en de desbetreffende ambtenaar van
toen was het niet nodig om een vergunning aan te vragen, omdat het om gemeente grond ging. Er wordt nu
met terugwerkende kracht een vergunning aangevraagd. Tot nu toe is alleen lid bij ons geweest dat het
kunstwerk er weg moet. bestuurslid is bij lid geweest
om te zeggen dat ze in september met lid om de tafel
zouden. Vervolgens is hij zelf in augustus begonnen
met een enquête. Enquête is toen niet in overleg met
het DB geweest.
Er is in 2015 is er een enquête geweest met alternatieve
plekken. Deze zijn bekeken en door Ids en … niet goed
bevonden
lid wil een eigen enquête met zijn eigen mensen. Wij als DB
hebben alles eraan gedaan en de kunstenaar heeft
rechten.
Er wordt een nieuwe vergunning aangevraagd. Men kan
daar tegenin gaan en dan zien we weer verder
Lid: Blessummerpaed moet opgehoogd worden. Dorpen
coördinator heeft het genoteerd
sluiting 22.50 uur
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Financiële verantwoording Uitvaartfonds 2018

Inkomsten

Uitgaven

€

Rente
Contributie

82,78 Uitkeringen

6.460,43

6.233,00 Graf delven

3.171,35

Diensten bij uitv niet lid
Negatief resultaat
Totaal

€

130,00 Dragers

360,00

3.546,00
€ 9.991,78

€ 9.991,78

Saldo op 01-01-2018

€ 82.706,94

Resultaat

€ -3.546,00

Saldo op 31-12-2018

€ 79.160,94

Aantal uitkeringen

Vereniging voor dorpsbelangen “De Eendracht”
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Financiële verantwoording Dorpsbelang 2018

Inkomsten
Rente

Uitgaven
11,63

Vergaderkosten

857,51

Contributie

2.728,00

Attenties/Donaties

700,38

Speeltuin

1.505,15

Bordjes Whatsapp

272,86

Aflossing lening

325,00

Bankkosten

243,69

Website

260,00

terugboekingen

196,00

Haven
Advertentie

2.551,19
75,00

AED
Onderhoud Speeltuin

222,34
1.503,19
2.301,19

Whatsapp

250,00

Haven

Div

153,52

Div

140,00

Koffie uurtje

106,97

Administratie kosten

515,66

Positief Resultaat

799,70

Totaal
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€ 7.859,49

Totaal

€ 7.859,49

saldo op 01-01-2018
resultaat
saldo op 31-12-2018

€ 9.004,65
€ 799,70
€ 9.804,35
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Financiële verantwoording 2018 Oud Papier

Inkomsten

Uitgaven

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
Sept
Oktober
November
December

€ 575,23
€ 171,81
€ 247,33
€ 425,11
€ 219,66
€ 205,43
€ 289,36
€ 131,48
€ 244,06
€ 266,54
€ 287,41
€ 200,67

Neg Resultaat

€ 195,99

Totaal

Kosten rabobank
Kosten kar
Wassenaar
Nocht & Wille
SF Deinum (6x)
Speeltuinvereniging
It Sipeltje
It Klaverbled (2x)
TTV (touwtrek)
SWS Twaspan (0x)
Ritsumasyl

€ 3.460,08

Vereniging voor dorpsbelangen “De Eendracht”

€ 63,54
€ 82,50
€ 50,00
€ 251,08
€ 1506,48
€ 251,08
€ 251,08
€ 502,16
€ 251,08
€ - ,€ 251,08

€ 3.460,08
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Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
Sept
Oktober
November
December
Totaal

18

Gewicht in ton
6,400
3,620
4,560
6,720
4,200
4,040
5,080
3,040
4,260
4,500
4,760
3,760
54,940

Jaarvergadering 2019

22 mei 20:00 uur in It Holt

JIERFERSLACH 2018
WURKGROEP DEINUM DOE EN NO
Yn 2018 hat de Wurkgroep ôfskie nommen fan har
âldste leden: Renny Sijtema-Kikstra en Ali FaberMeintema. Johannes Sybrandi hie yn desimber 2017 al ôfskie
nommen. Twa nije meiwurkers binne yn úsbestjoer kommen: Chris
Bruinsma en Bouwe Hessels. Graach soene wy der noch twa froulju
by ha wolle. Acronius Hettinga is de nije ponghâlder wurden yn ’t plak
fan Ali Faber. Renny Sijtema hat jierren de krante útknipt mei nijtsjes
fan ús doarp. Se giet dêr mei troch oant der in opfolger fûn is.
De Wurkgroep hat seis kear byinoar west yn 2018 en in pear
byienkomsten bywenne oer histoaryske ûnderwerpen:
* It opsetten fan in histoaryske canon fan doarpen en stêden yn
Fryslân. Gearkomsten hjiroer yn Jirnsum (19 jann.) en Frjentsjer (28
nov.)
* Kennis makke mei oare Âldheidkundige Wurkgroepen yn de nije
gemeente Waadhoeke op 23 maart yn Sint Jabik.
Ús fierdere wurksumheden
* Âlde fjild- en pleatsnammen binne oanbrocht op in kadastrale
kaart.
* Kontakten mei it Frysk Film Argyf oer it digitaalmeitsjen fan ús films.
* Wurkje oan ús jubileumboek foar 2020. Yn 2015 ha wy in boek útjûn
mei histoaryske ferhalen fan ús doarp. Wy kieze no foar in fotoboek.
* De bekostiging fan in ynformaasjeboekje mei in kuiertocht troch ús
doarp is noch net ta in útdragen saak kommen mei doarpsbelangen.
Toeristen freegje geregeld nei in ynformaasjeboekje oer Deinum mei
Tsjerkepaad en nei in besite oan it Skoalplatemuseum.
* It rubrisearjen fan ynbrochte foto’s fan it doarp en papieren fan
ferienings troch (âld)doarpsgenoaten foar ús argyf. It sammeljen fan
foto’s en sa bliuwt belangryk. Jo kinne se bringe op ‘e bekende
adressen.
De finânsjes fan WDDN opmakke troch ponghâlder Acr. Hettinga
It saldo op 1 jann. 2018 wie € 4.918,08. De ynkomsten yn 2018 kamen
op € 264,70. Oan útjeften gie € 274,90 út de kas. It saldo op 31-122018 is € 4.907,88.
It bestjoer fan WDDN bestiet no út: R. Visser foarsitter, D. Gerbens
skriuwer, A. Hettinga ponghâlder en de leden Jac. Weiland, B. Hessels
en Chr. Bruinsma.
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Financieel overzicht Speeltuin 2018

Inkomsten

Uitgaven

Spaarrekening
Beginsaldo 1-1-2018

€

2.479,39

Rente

€

0,56

Subsidie gemeente

€

306,00

Werkzaamheden

161,56

Opbrengst oud papier €

369,14

Reparatie Spinner

773,19

Verzekering

133,54

Onderhoud

€

Eindsaldo 31-12-2018

Controle

€

3.155,09

€

2,27

1.068,29

€

2.086,80

€

3.155,09

€

2,27

Kas 2017

Beginsaldo 1-1-2018
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Eindsaldo 31-12-2018
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Financieel overzicht Activiteitencommissie
Deinum 2018
Inkomsten

Uitgaven

Subsidie Jeugdwerk Gemeente

€ 940,00

Sintmaartenoptocht

€ 12,90

Extra subsidie mysteriespel XXL 2018

€ 250,00

Dierengeluidenspel

€ 26,29

Bijdrage Dorpsbelang

€ 172,50

Representatiekosten

Kasverschil

€ 0,09

Eigen bijdrage Deelnemers

€ 1.378,23

Disco
Mysteriespel

€ 100,90
€ 2.333,26

Viswedstijd
Filmavond

€ 32,44

Renjerot-middag
Bankkosten
Voordelig resultaat

€ 2.740,82

Saldo 01-01-2018
Resultaat

Saldo 31-12-2018

€ 1.060,96

€ 83,32
€ 151,71

€ 2.740,82

(bank € 891,11 en kas € 169,85)

€ 151,71

€ 1.212,67

(bank € 973,07 en kas € 239,60)
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Leden van het bestuur
Voorzitter

Durk Blauw

Heechhiemsreed 1

Nynke v.d. Hem

Troch de Koer 24

Lydia Meerman

Tsjerkepaed 15

lid

Bram Bleeker

Skoallestrjitte 4

lid

Eppie Meetsma

Spoorstrjitte 11

lid

Jildert Strootsma

lid

Haye Syds Pasma

lid

Catharina Tamminga Spoorstrjitte 8

Foarsitter
secretaris
skriuwer
penningm.
skathâlder

22

St. Janswei 58
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