Notulen Jaarvergadering Dorpsbelang Tersoal 7 Maart 2016

Voorzitter: Lolke Wijtsma

Notulist: Suzanne Veldstra

Overige bestuursleden: Jelmer Abma, Wietze Dykstra, Klaske Boterhoek
Aanwezige leden: W. Heeringa, S. Heeringa, S. Heeringa, B. Abma, E. Dijkstra, S.
Buma, H. Jonker, P.S. Oost, J. de Vries, P. Schukking, L. Huitema, C. Dijkstra, K. du Pon,
R. du Pon, J. Buma, A. de Vries, J.T. de Boer, G. van der Leeuw, T. van Vliet, Y. Dotinga,
H. van Olst, J.P. Scholten, B. Lootsma, S. Scholten, C. Dotinga, J.J. Tjalsma, C. de Vries,
B. Zurink, T. Suierveld, R. van der Zee, T. Justesen, C. Meinen, R. Meinen, B. van der
Wal, G. Buma, J. Buma, N. Abma, H. Kamstra – Postmus, A. Bouma – Brouwer, W.
Dijkstra, H. van der Leeuw, N. Flisijn, M. Elsinga, B. van der Bosch
Aanwezig vanuit de politieke partijen : Mevr. C. Bergstra, FNP
Aanwezig vanuit de gemeente SWF : Jaap Witterman (Dorpscoördinator)
Afgemeld : politieke partijen VVD, CDA , Jaring en Mineke Dijkstra, Sjoerd Bouma
1.

Opening.

Welkom aan alle aanwezige leden en een speciaal welkom aan de vertegenwoordiger van
de politieke partij en de dorpscoördinator van de gemeente.
2.

Zingen Tersoalster lied.

We zingen het Tersoalster lied, dit keer zonder muzikale begeleiding van Wietze Hospes.
3.

Notulen jaarvergadering maart 2015

De notulen van 2015 staan op de website www.tersoal.com.
Er zijn geen opmerkingen.
De notulen van deze vergadering zullen eveneens op de website geplaatst worden.
4.

Jaarverslag 2015

Het jaarverslag van 2015 wordt voorgelezen door de leden van dorpsbelang.
Ondertussen worden op de beamer foto’s getoond van de verschillende activiteiten,
met dank aan Tina Suierveld.

Maart
Op 2 Maart vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Hierin werd onder andere een
presentatie gegeven over de plannen die er waren rondom de restauratie van de
Vituskerk. Inmiddels is de stichting Vituskerk Tersoal een feit en is een groot deel van de
plannen gerealiseerd. Hierover later meer.

Johannes Buma werd in deze vergadering verkozen tot Tersoalster van het jaar.
Op 28 maart organiseerde Dorpsbelang voor de tweede keer een Himmeldei. Met
verschillende groepjes gingen we het dorp door om zwerfafval op te ruimen. We
eindigden in de Tuolle met koffie, limonade en broodjes knakworst.
April
We vierden op 27 april weer Koningsdag, met als thema ‘Een blik werom’
Voor de kinderen waren oud Hollandse spelletjes georganiseerd, zoals ei lopen,
koekhappen, zaklopen en snoephappen. Binnen was het ook gezellig met oude foto’s,
een oude film en sjoelbakken.
Voor de koningsdag werd door school meegedaan aan de koningsspelen voor kinderen.
Op 30 april werd door de jongeren in Tersoal de eenakter ‘Heit, persoanlik sels’ gespeeld.
Mei
Op 24 mei belandde de voorzitter van dorpsbelang in de dubbele cijfers.
Ook werd in deze maand de jaarlijkse viswedstrijd georganiseerd.
Juni
Op 3 juni overlijdt Douwe Wierda. Hij werd 66 jaar.
De jaarlijkse dorpsfeesten werden dit jaar georganiseerd op 4, 5 en 6 juni in
Sibrandabuorren met als thema ‘roze’.
De aftrap was dit jaar op donderdagavond met een schuimparty in de tent voor jong en
oud.
Na het spel van de vrijdagavond was er Rock&Roll muziek van Vezpa.
Zaterdagochtend startte, in plaats van de straatversiering, de ‘Gay Parade’. Elke buurt
had een eigen wagen gemaakt die door de dorpen reed, beoordeeld door een
onopvallende jury.
’s Middags werd de zeskamp voortgezet met verschillende spellen, zoals een stormbaan,
bubble voetbal en poppenwierster korfbal.
Team geel was dit jaar de winnaar.
Op 12 juni was het startschot voor de restauratie van de Vituskerk.
Na de opening van Lolke Wijtsma konden de steigers beklommen worden om te genieten
van een schitterend uitzicht over het dorp. Het was deze avond prachtig weer, en er was
een grote opkomst. Thora had speciaal voor deze avond kerkkoekjes gebakken.
Op 20 Juni werd voor de 24e keer het Tuollepleinfeest georganiseerd met als thema
Tersoalster Merke. Er was onder andere een blikgooi tent, schieten en popcorn.
Vooraf ging er een draaiorgel door het dorp die ook nog even op het plein speelde.

Het uitje los van de man ging dit jaar naar het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug.
Het werd deze keer al voor de 93e keer georganiseerd en het werd zoals altijd een
gezellige dag.
Op 17 juni werd er Premkeskowen georganiseerd. Winnaar was Poppenwier, met een
verschil van 30 seconden op Tersoal, die hiermee tweede werd.
Juli
Op 17 juli werden Jildert en Freija geboren, zoon en dochter van Jelle Bakker en Hanneke
Bouwman.
Op 25 juli werd Amerins Attje geboren, dochter van Douwe Kiestra en Gerry van der
Velde.
Augustus
In de zomer werd er 19 weken lang op dinsdagavond door een ploeg van inmiddels 24
leden fanatiek jeu de boules gespeeld op de nieuwe baan. Het seizoen werd afgesloten in
september met als competitiewinnaar Alie Heeringa.
Door de restauratie van de kerk ging het Tsjerkepaad dit jaar niet door.
September
Op 26 September werd de vrijwilligersavond van de Tuolle georganiseerd voor alle
vrijwilligers. Het was een gezellige avond met een quiz en een hapje en drankje.
Oktober
In oktober zijn een gerestaureerde haan, wijzerplaat en vaandel op de kerk
teruggeplaatst, evenals een nieuwe vlaggenmast, de laatste gefinancierd door
dorpsbelang. Wat nu nog op het programma staat is het bijwerken van het voegwerk bij
het raam aan de zuidkant van het koor. Ook de scheuren die binnenin de kerk zijn
ontstaan door verzakkingen zullen aangepakt worden. Ook zal er binnen geschilderd
worden.
De stichting Vituskerk wordt dit jaar eigenaar van de kerk en hierdoor is de kerk een
gebouw geworden voor het hele dorp. De bedoeling is om deze plek in de toekomst te
kunnen gebruiken voor o.a. exposities, een historisch stipepunt voor de lege geaeen en
invulling van andere ideeën uit het drop.
November
Op 6 November vond de twee jaarlijkse survivaltocht plaats. Deze keer ging de tocht
‘back to basic’ zodat het voor elke ploeg te doen was. Er deden 16 ploegen mee die de
tocht volbrachten, ondanks de vele regen op deze avond.

Op 14 november was de prijsuitreiking en werd team ‘de Wrotters’ dit jaar opnieuw de
winnaar.
In november werd er bij de ingang van het dorp een bord geplaatst waarop activiteiten
die in de komende periode plaatsvinden aangekondigd kunnen worden.
December
Op 4 December bracht Sint Nicolaas een bezoek aan basisschool de Reinbôge. Sint
kwam aan in een oude stalen schouw. Het was weer een groot feest met veel
pepernoten en cadeautjes.
Op 9 december werd Suze Maite geboren, dochter van Jehannes Bokma en Aaltsje Jitske
Wierstra.
Begin December werd er door dorpsbelang, op het Tsjerkeplein weer een grote
kerstboom neergezet. Dit keer stond de boom steviger dan het jaar ervoor en gaf hij
door de vele lichtjes een mooi licht. De boom werd versierd met wensen van de
basisschoolkinderen.
Op 29 december werd een jubileumeditie van de playbackshow georganiseerd, waarin
vele nummer 1 winnaars van de afgelopen jaren opnieuw het podium betraden, om nog
1 keer hun optreden van toen over te doen. Het werd een groot succes! Dit was tevens
de laatste keer dat de playbackshow georganiseerd werd.
Op 31 December vond weer de jaarlijkse Silvesterloop plaats. Het was mooi weer en er
waren veel deelnemers die de mooie tocht door de Legegeaën volbrachten.
De opbrengst ging naar een goed doel
Januari
Op 1 Januari vond voor de 16e x de Nieuwjaarsduik plaats. Er waren 29 springers dit jaar.
De afterparty was weer in de hottub en de prijsuitreiking volgde in de loods bij Erik en
Jikke, waar ook voor een hapje en drankje gezorgd werd. Helaas was het ijs ook dit jaar
weer ver te bekennen…
Begin januari was ‘Hea’ in het dorp om Jaap van Olst en Lolke Wijtsma te interviewen Ze
waren getuige van het afbouwen van de kerstboom .
Op 24 januari overlijdt Henk Kolk, op de leeftijd van 60 jaar.
Op 23 januari werd voor de tweede keer Tersoal Culinair georganiseerd. Op 6 adressen in
het dorp werden heerlijke hapjes geserveerd aan 4 groepen van 6 personen. De
afsluiting was een grand dessert in de Tuolle, gemaakt door Korrie du Pon.
Op 29 en 30 januari vond het jaarlijkse biljarttoernooi plaats. Winnaars waren;
poule A , Andries Fokkens, poule B Thomas de Vries, poule C, Arjen Hofman , poule D,
Kees Koopmans, poule E, Siem Heeringa, poule F Lolke Wijtsma.

Februari
Op 9 februari organiseerde dorpsbelang samen met Partoer de buurtmeter, waarin 10
dorpsbewoners hun mening gaven over de leefbaarheid in het dorp
Op 2 februari brachten de wethouder en de dorpscoördinator een bezoek aan ons dorp.
In het weekend van 26 Februari wordt door de toneelclub drie keer de komische
Toneelmusical ‘Hotel de Botel’ gespeeld.
5.

Financieel jaarverslag.

Het financieel jaarverslag is gemaakt door Jelmer Abma, penningmeester van
dorpsbelang. Er zijn geen vragen of opmerkingen. De kascontrole is gedaan door
Bouwina Lootsma en Ale de Vries.
Toelichting bij het jaarverslag ; De financiële inkomsten zijn dit jaar verhoogd. Dit omdat
het geld van de speeltuincommissie overgegaan is naar Dorpsbelang. Dit geld is bestemd
en gereserveerd ten gunste van de speeltuin, maar staat op rekening van Dorpsbelang.
Ook is er geld teruggekomen van de gemeente voor de aanschaf van AED. Dit geld komt
ten gunste van het dorp.
Volgend jaar wil Christa Dijkstra de kascontrole uitvoeren, samen met Ale de Vries.
6.

Mededelingen van de commissies.

Dorpsbelang:
Plannen voor het Tsjerkeplein liggen bij de gemeente.
Er is een toezegging van 15.000 euro beschikbaar vanuit het kernenfonds van de
gemeente. Dit geld is echter ook bestemd voor andere projecten, namelijk de restauratie
van de kerk en het opknappen van de Tuolle.
Voor het Tsjerkeplein is de gemeente ook nog aan het kijken naar andere gelden.
Hierover volgt op korte termijn meer duidelijkheid.
Tuolle bestuur: Johannes Buma vertelt:
Er zijn het afgelopen jaar weer tal van activiteiten geweest in de Tuolle ; Hart van
Tersoal.
In het bestuur zit Jaap Vermaning (voorzitter) Gretha de Vries (secretaris) Sippie
Breimer (planner) Hieke van Olst (bevoorrading) Jimte Dijkstra (onderhoud) Johannes en
Jacob Buma (financieel) Gepke Scholten maakt schoon.
Er staan 35 vrijwilligers op papier.
Verbouwing ; Op het programma staat het opknappen van de toiletten, het plaatsen van
een nieuwe vloer in de grote zaal, nieuwe stoelen, nieuwe audio installatie, dubbel glas
zetten in de hal en bestuurskamer, het plaatsen van een nieuwe voordeur, een
systeemplafond met inbouwspotjes en het plaatsen van zonnepanelen.
De plannen kosten een flinke investering. Bij de gemeente (kleine kernen fonds) wordt
nu bekeken waar het geld vandaan moet komen (gemeente en provincie)
De plannen zijn daarom uitgesteld tot volgend jaar.

Activiteitencommissie: Joukje Greidanus vertelt:
De AC leden zijn ; Fianda de Vries, Korrie du pon, Edwin Hipma, Lolke Huitema en Joukje
Greidanus,
Er moet nog vergadert worden over het nieuwe seizoen. Leuke ideeën zijn welkom.
Mei waarschijnlijk weer een viswedstrijd en er zijn plannen voor een kledingruilbeurs.
Vituskerk: Thora Justesen vertelt:
30 januari 2015 is de stichting Vituskerk opgericht. Het bestuur bestaat uit Thora
Justesen, Aaltsje Jitske Wierstra en Wim te Groen.
Doel van de stichting is het beheren en exploiteren van de beoogde doelstellingen van de
kerk, om op deze manier geld te werven.
De stichting heeft een Anbi (Algemeen Nut Beoogde Instellingen) keurmerk ontvangen.
Dit betekent dat er geld belastingvrij geschonken kan worden aan de stichting.
De restauratie is in opdracht van de PKN kerk. Ook de kerkrentmeesters zijn actief
betrokken.
Er was ook een bouwcommissie, bestaande uit; Ale de Vries, Wietze Dijkstra en Wim te
Groen. Er is veel gebeurd m.b.t. restauratie van de kerk (Zie jaarverslag oktober)
In april wordt de dorpsstichting officieel eigenaar van de kerk en het kerkhof. Dit heeft
geen merkbare gevolgen. Wietze Hospes blijft het financieel beheer houden. In de
toekomst zou deze taak verlegd worden.
Zodra de overname heeft plaatsgevonden kan de stichting subsidies aanvragen voor het
inrichten van het gebouw. Wensen zijn o.a. vloerverwarming, dubbel glas zetten in de
ramen, plaatsen van gordijnen, dit ten bate van het vergroten van duurzaamheid.
Er zijn eveneens vrijwilligers nodig, meer informatie hierover volgt.
Er is ook nagedacht wat het gebruik van de kerk zal worden.
Wat blijft is vieren, rouwen en trouwen, maar wat nog meer…
Wens is om een historisch cultureel Stipepunt van de Legegeaën te worden, met
bijvoorbeeld exposities.
Dit jaar zal er de laatste twee weken van augustus en de eerste twee weken van
september weer een Tsjerkepaad georganiseerd worden.
Idee is onder andere expositie over oude foto’s van de kerk zelf. Andere ideeën zijn
welkom.
Er zijn ook donateurs nodig, ‘vrienden van de Vituskerk’. Meer informatie hierover volgt
later.
Feestcommissie : Lolke Huitema vertelt:
Op 26, 27 en 28 mei zijn de dorpsfeesten gepland.
De donderdag begint met een survival voor 12 tot 80 jaar, afgesloten met disco met DJ
Gerrit. Vrijdag zijn er weer spelletjes in de tent voor de jeugd.
Het thema dit jaar is retro.

Bestuur; Johan Batteram en Johannes van Raalte zijn uit het bestuur en zijn vervangen
voor Jehannes Bokma en Frank Koole. Ook Homme Hylkema is het bestuur komen
versterken. De andere leden zijn gelijk gebleven.
Tuollepleinfeest: Lolke Wijtsma vertelt:
Op 18 Juni vindt het pleinfeest plaats. Dit jaar is het de 25e keer. Het thema is nog niet
bekend. Het bestuur is nog op zoek naar een nieuw vrouwelijk lid.
Biljartclub:
Jacob Buma wil namens biljartclub ‘Tot ons genoegen’ het Tuolle bestuur en de
vrijwilligers in het zonnetje zetten, voor het feit dat het altijd mogelijk is om zo mooi op
grote tafels te biljarten in de Tuolle.
Er wordt namens de club een klok voor in de Tuolle uitgereikt.
Mededelingen dorpsbelang








7.

Dorpsbelang organiseert op 9 april een Himmeldei.
Er komt vanaf juni een pontje vanaf Tersoalster Syl naar Terherne.
Hiervoor worden schippers gezocht, het gaat om een paar keer per jaar.
Op 2 juli is het NK Highland Games, georganiseerd door Wout Zijlstra.
Het vindt plaats bij Erik en Jikke.
Er is door dorpsbelang een boekje gemaakt over diverse wetenswaardigheden in
Tersoal. Deze is gemaakt met dank aan Simon Buma en is bedoeld als introductie
voor nieuwe bewoners. Nieuwe bewoners ontvangen dit boekje, samen met een
welkomstpakketje (twee rapen en een kool)
Er is een buurtscan georganiseerd over de leefbaarheid in het dorp.
De uitslag wordt in de dorpskrant geplaatst.
Elke dorpsbewoner ontvangt de dorpskrant, lid of geen lid. Hierdoor zin de kosten
opgelopen. Gemiddeld betaald een lid 3 tot 4 euro voor de dorpskrant.
Het voorstel is om de contributie te verhogen ; voor een alleenstaande van 8.50
naar 10 en voor een gezin van 10 naar 12.50.
Er zijn geen bezwaren vanuit de zaal. Het voorstel is hiermee aangenomen.
Afscheid en verkiezing nieuwe bestuursleden.

Lolke Wijtsma is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Er zijn geen tegenkandidaten, Lolke wordt herkozen.
8

Verkiezing Tersoalster van het jaar

Er waren dit jaar veel stemmen op de Tersoalster van het jaar (22)
Joukje Greidanus wordt verkozen tot Tersoalster van het jaar en ontvangt de wisselbeker
en een fruitmand.
9.

Rondvraag

A. Land
* Er mist een zijkant van het bushokje.
Dit is gemeld bij de gemeente en wordt opgepakt.
A. doet aan alle aanwezigen een oproep om meer gebruik te maken van de bus.

R. van der Zee
* Er is een drukfout in het dorpsboekje ; Het graf van Wopke Viagra moet vast zijn
Wiagra. Wijkbisschop veranderen in Wijbisschop.
R. du Pon
* Bijscholing AED, wanneer komt deze weer?
Antwoord ; Melding hiervoor gaat via het meldsysteem. Dit volgt binnenkort, omdat het
inmiddels twee jaar geleden is.
Lolke vraagt het na bij Hanneke Bouwman, zij is contactpersoon.
C. Dijkstra
* Kan er op de website een overzicht geplaatst worden van de Tersoalster van het jaar?
Ja, dat kan.
B. Van der Wal
* Kunnen er in de speeltuin nieuwe banken geplaatst worden, bijvoorbeeld van
steigerhout?
We gaan hiernaar kijken i.s.m. gemeente.
L. Huitema
* Waar kwamen de lampjes uit de kerstboom vandaan?
De lampen kwamen van de dorpsfeest commissie. Dorpsbelang denkt erover om volgend
jaar een vaste ‘boom’ met lichtjes aan te schaffen, die elk jaar weer gebruikt kan worden.
W. Heeringa
* Bordjes van Tersoal zit graffiti op.
Dit moet gemeld worden via de website van de gemeente. W. gaat dit regelen.
J. Dijkstra
* Wat is de voortgang van het Tsjerkeplein
De plannen liggen er, het wachten is op geld (zie eerder punt)
J. Buma
* Verlichting rond de Tuolle / kerk is slecht.
Dit wordt meegenomen in de plannen Tsjerkeplein.
OPROEP : Wanneer men zelf iets ziet in het dorp, kan dit ook op eigen initiatief gemeld
worden bij de gemeente via de website.
B. van den Bosch
* Wens is om een tweede Jeu de Boulesbaan. Waar kunnen we met deze vraag terecht?
Oproep is om een begroting te maken en deze toe te sturen naar Dorpsbelang.
De vereniging zal dit oppakken.
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Sluiting van de vergadering

Om 22.00 sluit de voorzitter de vergadering .

