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VERSLAG  Bestuursvergadering         

Datum: woensdag 30 januari 2019 

Aanwezig: Yme, Joost, Theo, Jerry en Jouke 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Yme opent de vergadering en wenst een ieder welkom. Rob niet aanwezig. 

2. Verslag vergadering van  20 december 2018 (mail van 14-01-2018) 

Geen opmerkingen. 

3. Mededelingen en in- en uitgaande post   

Mededelingen:  

- Yme: Vanmiddag koepeloverleg op het Stadhuis van Leeuwarden.  

- Yme: Op 19 februari om 11 uur, staat er een overleg gepland met SAFT, Jan  
Kersbergen (voorzitter), de interim directeur, Joke Bakker (impresario) en 
Willem de Graaf(bouwkundige), Dorpsbelang Hijum (3 personen),de 
plaatselijke activiteitencommissie Kerk en Yme en Jouke SML. Doel van deze 
bespreking is te komen tot een veelvuldiger gebruik van de kerk met als 
gevolg dat de kerk in een betere conditie/staat blijft.  

- Yme vertelt over de ervaring van Paul Borghaerts op het kantoor van SAFT. 
Zoals bekend heeft Paul de opdracht gekregen om een dendrochronologisch 
onderzoek uit te voeren bij een 5 tal kerken van SAFT. Hij ontmoette hierbij 
de heer Bakker (directeur) die niet al te enthousiast was over de gunning aan 
Paul. Paul heeft hierover contact gehad met Yme die dit zal bespreken met 
Kersbergen. 

4. Uitbreiding bestuur. Website/webmaster  

Jerry heeft aangegeven dat hij het erg druk heeft met zijn werk. Hierbij is het wat 
“schipperen” met zijn beschikbare tijd. Ondanks bovenstaande gaat hij bekijken 
of het mogelijk is de website te beheren. Jerry krijgt van Jouke de gegevens van 
de nieuwe website. Er zal overleg ingepland worden tussen Jerry, Yme en Jouke. 
Mocht het teveel werk opleveren dan gaan we opzoek naar een vervanger. Jerry 
is tevens bezig met de inventarisatie van karakteristieke panden in Stiens. Een 
optie is om deze taak bij een ander bestuurslid of bij een derde neer te leggen. 
        Actie:Yme 
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5. Vorderingen restauratie torenuurwerk  Hijum.  

Kolthof is gereed met de werkzaamheden in Hijum. In Feinsum daarentegen moet 
het luik nog worden voorzien van koper en de dakhaken moeten nog worden 
aangebracht. Dit heeft Kolthof uitbesteed aan de Fa. Hek te Drachten. Door 
persoonlijke omstandigheden is dit nog niet uitgevoerd, dat zal ook de reden zijn 
dat we nog geen nota hebben ontvangen van Kolthof. De werkzaamheden voor de 
restauratie worden ongeveer 6000 euro duurder. De aandrijfstangen naar de drie 
wijzerplaten zijn allemaal aangetast en moeten vervangen worden. De keuze is 
gemaakt voor een duurzame oplossing. Derhalve is gekozen voor roestvrijstalen 
stangen. Ook de achterzijde van de wijzerplaten moest opnieuw geconserveerd 
worden. 

Het schilderwerk wordt ongeveer 5000 euro duurder. De wijzerplaten moeten 
allemaal gronding ontroest worden aan de voorzijde en weer helemaal opnieuw 
geschilderd worden en verguld worden. Dit geldt ook deels voor de wijzers. Het 
schilderbedrijf probeert de kosten zoveel als mogelijk is te beperken. 

6. Financiën overzicht 4e kwartaal 2018  

Joost heeft alles keurig in lid en gerij gezet en geeft een nadere toelichting op de 
cijfers. Niet alle werkzaamheden die voor 2018 ingepland waren, zijn uitgevoerd. 
Hierdoor komt er een verschuiving in de uitgave naar 2019. Zie hiervoor het 
bijgevoegde financieel overzicht van Joost. 

7. Bespreken Beleidsplan (Theo c.s.) 

Het concept wordt door het bestuur “omarmd” en Theo krijgt de complimenten 
van de vergadering. T.a.v. de opmaak worden nog een paar puntjes op de i gezet. 
Voorstel is om een aantal “hard-copy’s” te laten drukken en uiteraard te plaatsen 
op de website. Theo meldt dat nu ook het communicatieplan herschreven moet 
worden.  

8. Samenwerking Documentatie Stichting 

Theo geeft aan dat het raamwerk/projectvoorstel van de inventarisatie van 
karakteristieke panden is gestuurd naar Documentatie Stichting. Hij heeft er een 
beschrijving aan toegevoegd van Hijum. Theo maakt voorstel voor Feinsum.  

9. Concept Jaarprogramma 2019 
Aan onderstaande items zal dit jaar aandacht worden besteed. Ze zijn opgenomen 
o.a. in de Actielijst van dit verslag.  
 
- Regulier onderhoud 4 torens 

- Afronding Beleidsplan 

- Inventarisatie karakteristieke panden 

- Communicatie (website/webmaster) 
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- Monumentendag 

- Overig (Bomenkrans/verlichting torens) 

10. Concept Jaaroverzicht 2018 

Jouke heeft i.o.m. Yme een voorstel gemaakt. De vergadering gaat akkoord met de 
tekst. In week 6 aandacht besteden aan de opmaak. Ook van dit document een 
aantal hard-copy’s laten maken. Document op de website en verstrekken aan 
onze stakeholders.  (Zie overzicht van 2018) 
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11. Bomenkrans toren/kerk Stiens 

Yme gaat hierover opnieuw in overleg met de heer Tilma, Kerkrentmeester van 
de Protestante Gemeente. Uit kadastrale meting blijkt dat de bomenkrans deels 
staat op de grond van de Protestante Gemeente en deels op die van de Gemeente 
Leeuwarden. Laatste genoemde heeft in de gemeenteraadsvergadering 
aangegeven dat het geheel valt onder Kerk en dat zij zich niet geroepen voelen 
om bij te dragen aan het onderhoud cq. vervanging van de bomen. E.e.a. baart ons 
zorgen, niet alleen vanuit het visuele aspect maar zeker ook voor het risico van 
het omwaaien van bomen. Voorstel is om hier verder samen in op te trekken met 
de Kerk.  

Joost doet het voorstel om de kraaiennesten te laten verwijderen. De grafstenen 
worden enorm vervuild door uitwerpselen. Op andere plekken in de provincie is 
dit op succesvolle wijze ook gebeurd.    Actie: Yme (Tilma) 

 
 

11. ACTIELIJST 
Laatst gewijzigd op: 30 januari 2019 

Volgnr. Activiteit Wie Datum 
opvoer 

Datum 
gereed 

1 Restauratie 
torenuurwerk Hijum 
en overleg met 
stakeholders kerk 

Yme/Jouke 01012018 01032019 

2 Onderhoud torens op 
basis inspectie- 
rapporten. Mon. 
wacht 

Yme/Jouke 01012018 Lopend 
proces 

3 Beleidsplan 2018 – 
2023. Opmaak 
uitvoeren, Hard 
copy’s laten maken, 
verstrekken aan 
stakeholders, op 
website.              

Theo/Yme 

 

Jouke 

01012018 01022019 

4 Koepeloverleg met 
Gemeente Lwd 

Jouke 0101218 30012019 
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5a 

 

 

5b 

Inventarisatie 
monumentale- en 
karakteristieke  
panden. 

Beschrijving 
dorpsgewijs 

Yme 

 

 

Theo 

01012018 

 

 

22082018 

31122019 

 

 

31122019 

7 Website. Wie doet 
wat.  

Yme/Jouke/Jerry 01012018 01032019 

9 NFLS-loods. 
Ontwikkelingen 
blijven volgen. 
Informeren bij Klaas 
Postma Proplan.  

Rob/allen 

Jerry 

01012018 

01012018 
 

Lopend 

11042018 

11 Molen de Hoop, 
juridisch eigendom 

Yme 01012018 Lopend 

13 Opstellen Jaarverslag 
2018 

Jouke/Yme/Joost 20122018 01032019 

14 Voorbereiding 
Monumentendag 

Jouke 30012019 01082019 

15 Bomenkrans Stiens  Yme 30012019  

16 Communicatieplan 
uitwerken 

Theo 30012019 01042019 

 

12. Rondvraag 

Wordt geen gebruik van gemaakt.  

13. Datum volgende vergadering: 13 maart 2019 

14. Sluiting 

 

 Jouke 

 

 

 


