
NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN PLAATSELIJK BELANG RAERD 

 

Plaats: Dorpshuis “de Trijesprong” 

Datum: maandag 11 maart 2019 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur 

Aantal aanwezigen: 54 

1. Opening 
Baukje van Vilsteren opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

2. Aantal stemgerechtigden 
Van de  aanwezigen zijn 43 personen stemgerechtigd. 

3. Verslag jaarvergadering 26 maart 2018  
Pag. 2, punt 6a: “19 jaar” moet zijn: “John Jacobs stopt na 17 jaar” 

Pag. 4, punt 7c: “€150.00” moet zijn “€ 150.000” 

4. Jaaroverzicht activiteiten 2018 
Zie bijlage 1 

Opmerking van M. van Dinther: De AED- cursus kan goedkoper, nl. voor €35, en 

wordt eventueel vergoed door de zorgverzekeraar. 

Antwoord Germ: De cursus is al goedkoper dan vorig jaar. Er is nog geen vergelijkend 

onderzoek gedaan. Germ gaat met M. van Dinther hierover nog in gesprek. 

5. Financieel overzicht 2018, begroting 2019 
Zie bijlage 2. 

De kascommissie heeft de financiële overzichten van 2018 nog niet goedgekeurd in 

verband met de onoverzichtelijkheid van het nieuwe kasboeksysteem.  Zij zullen de 

controle nogmaals uitvoeren.  

Er moeten nog 19 huishoudens contributie betalen. Deze mensen hebben 3 

herinneringen gehad en zullen nu persoonlijk benaderd worden door bestuursleden. 

De lopende rekening van de havencommissie wordt opgeheven en het geld wordt 

overgeboekt naar een spaarrekening. 

De Jongerein doet haar eigen boekhouding . Jellie-Gretha doet verslag van de 

activiteiten in 2018: in januari het Nieuwjaarsgala, in Februari naar de escaperoom, in 

maart de flessenactie met een recordopbrengst van € 609, in april de organisatie van 

de Koningsspelen, in juni was het kamp in Kollumeroord, in oktober nieuwe 

kennismaking en in november de spokentocht. Het coöperatiefonds van de Rabobank 

heeft de Jongerein een bedrag geschonken van € 1000 voor de aanschaf van een 

muziekinstallatie. 

De documentatiecommissie heeft een inventarisatie gemaakt van de verschillen in 

boerderijen in de omgeving van Raerd. De commissie wil de documenten verwerken 

in een boekwerk over de geschiedenis van Raerd en de rol van de boerderijen hierin. 

Roel Houwing roept mensen op om zich aan te melden voor een commissie die dit 

boek gestalte gaat geven i.v.m. de leeftijd van de huidige commissieleden.  

Baukje nodigt de documentatiecommissie uit voor een overleg hierover. 



’t Blikje heeft veel uitgaven gehad: een nieuwe bar, ’t Blikje is gestript, er is nieuwe 

elektra aangelegd,  er is een groot bedrag uitgegeven aan de Merke en er is een 

nieuwe schutting geplaatst. Verder geeft Herman aan dat er nog een bieropslag is 

t.w.v. € 2000. 

M. van Dinther: wat kan Plaatselijk Belang betekenen voor het herstel van het 

Raerder Bosk?  

Antwoord Baukje: het Raerder Bosk valt onder het Fryske Gea. 

 

6. Kascommissie 
Ymie Terwisscha van Scheltinga en Annette Groothof  zijn beide aftredend. Zij zeggen 

toe dat zij het volgend jaar nog eenmaal willen doen. Volgend jaar moet er een 

nieuwe kascommissie benoemd worden. 

7. Vaststellen huishoudelijk reglement 
Vraag Ypie Bijlsma: Is het huishoudelijk reglement nieuw?  

Antwoord Baukje: Er was geen huishoudelijk reglement, dus het is nieuw. Het 

huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten. 

Annette Groothof: pag. 4, artikel 4: kan de alinea over vergoedingen aan 

bestuursleden verduidelijkt worden? Sietze zal deze alinea aanpassen en de 

spelfouten verbeteren. 

Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd en zal op de website gepubliceerd 

worden. 

8. Bestuurssamenstelling 
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Gretha Frankena, Tiny Zijlstra en Wilma 

Hoekstra. 

Kandidaat Anja de Jong stelt zich voor.  

9. Stemming nieuwe bestuursleden 
De stemcommissie, bestaande uit Bauke Dijkstra en Jelle Veenstra deelt de 

stembriefjes uit. Na telling wordt Anja in het bestuur gekozen met 40 stemmen voor 

en 3 stemmen tegen. De stemcommissie wordt gedechargeerd en bedankt voor de 

medewerking. 

Anja wordt uitgenodigd om aan de bestuurstafel plaats te nemen. 

  

10. Afscheid aftredende bestuursleden 
Het bestuur bedankt Tiny voor al haar inspanningen binnen het bestuur . Wilma en 

Gretha zijn afwezig en zullen later een attentie ontvangen. 

11. Wat verder ter tafel komt 
Sjoerd stelwagen namens Stichting Sport & Bewegen: zie bijlage 3 

Harmen de Vries namens de Praet fan Raerd: De dorpskrant teert in op het saldo. De 

redactie vraagt om ideeën om de inkomsten en uitgaven sluitend te maken. 

Vraag van Ymie Terwisscha van Scheltinga: In het verleden was er jaarlijks een 

zakjesactie voor een vrijwillige bijdrage.  

Baukje stelt voor om bijeen te komen met de redactie om de mogelijkheden te 

onderzoeken. 



 

12. Rondvraag 
Wiebe Stelwagen: Hoe staat het met de verkoop van de huizen aan de Sélânswei?  

Sietze: op de open ochtend waren 2 stellen aanwezig voor informatie. Op dit 

moment is er een optie op één tussenwoning. We houden nauw contact met de 

makelaardij Friesland en woningcorporatie Elkien. 

Ypie Bijlsma: waarom ligt de verkoopprijs nu hoger dan een jaar geleden?  

Sietze: materiaalkosten zijn gestegen en er moet nu duurzamer gebouwd worden. 

Bauke Dijkstra: hoe staat het nu met de wandelpaden? 

Wietse: De vergunningen waren verlopen. Er is nu groen licht om verder te gaan. De 

hekjes moeten nog geplaatst worden. Er komen geen kosten meer bij.  

Jan van Erp: waarom wordt er geen Fries gesproken in deze vergadering?  

Baukje: onze notuliste spreekt nog geen Fries. 

Maikel van Dinther: Wat kan Plaatselijk Belang doen tegen het carbidschieten op 30 

december? 

Baukje: Het heeft onze aandacht. We zijn hierover in gesprek met de wijkagent. Het 

plan is om in november een avond te beleggen met de jeugd en andere 

belangstellenden om duidelijk te maken wat de regels zijn.  

Maikel van Dinther: kan het Dorpshuis op oudejaarsavond opengesteld worden? 

Baukje: daarover gaat de activiteitencommissie van het Dorpshuis. Raerd organiseert 

nu een Nieuwjaarsbijeenkomst. 

Maikel van Dinther: ik heb de Buurtpreventie in Raerd opgestart. Er wordt 

samengewerkt met de omliggende dorpen. Voor informatie kan men mailen naar 

buurtpreventieraerd@gmail.com  

Klaas Fransbergen: De bestrating van de Hegedyk is lager dan de dijk zelf. Ook de 

glasbak en de prullenbak zijn verzakt. 

Grietsje Schaap: de prullenbak en de glasbak worden begin dit jaar hersteld. 

Baukje: in april hebben we de dorpsschouw. Alle klachten over slechte bestrating, 

verlichting en parkeren worden daarin meegenomen. Klachten graag doorgeven aan 

Tjitske. 

Klaas Fransbergen: ook de brandkranen zijn niet geïnspecteerd door de brandweer. 

Erik Visser zal hier werk van maken. 

Maikel van Dinther: de bushokjes zijn vies. Wie maakt die schoon? 

Baukje: daarvoor kun je contact opnemen met het vervoersbedrijf. 

John Jacobs spreekt zijn waardering uit voor het nieuwe bestuur voor de wijze, 

waarop ze de zaken aanpakken. 

       Pauze 
13. Presentatie Dorpsvisie 2018-2022 

Vraag: waarom is er geen werkgroep verkeer? 

Op de inspraakavond heeft niemand zich hiervoor aangemeld. De verkeerszaken die 

nu urgent zijn, komen bij de Dorpsschouw aan de orde. 

Baukje: als er belangstelling is, kan er alsnog een werkgroep Verkeer komen. De 

vergadering is voor en aldus wordt besloten. 

mailto:buurtpreventieraerd@gmail.com


De dorpsvisie zal na de jaarvergadering huis aan huis verspreid worden in het hele 

dorp. 

Alle aanwezigen worden uitgenodigd voor een consumptie na de vergadering  

En om nog even na te praten. 

 

14. Sluiting  
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 

22.10 uur. 

 

 
 


