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Verslag  Bestuursvergadering         

Datum: woensdag 13 maart 2019 

Met kennisgeving afwezig: Jerry 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

2.  Verslag vergadering van  30 januari 2019 (mail van 10-02-2019) 

Opmerkingen:  

Punt 2 toevoegen: vergoeding vlaggenisten is vastgesteld op 6 x € 15 = € 90/jaar 

Punt 3 n.a.v. : Yme mailt Theo rapport dendrochronologisch onderzoek  

3. Mededelingen en in- en uitgaande post   

Mededelingen: 

- Yme: Op 18/3 komen enkele raadsleden van de Gemeente naar Pakhûus Solo 
om het probleem van de  bomenkrans te bespreken. Hierbij sluiten aan 
vertegenwoordigers van SML, Plaatselijk belang en de heer en mevrouw Van 
Riemsdijk en de Kerkrentmeester.  

- Jouke: Heeft zich aangemeld als vertegenwoordiger van SML voor de  
Monumentendag. 

- Yme: Geert van der Leest gevraagd om te helpen bij het in beeld brengen van 
karakteristieke panden/objecten. 

- Yme: Bij het koepeloverleg is opnieuw molen de Hoop aan de orde geweest. SML 
hoopt dat de molen wordt toegevoegd aan de “eigendommen” van SML. Zie ook 
verslag van het overleg (Klaas Oosterhuis).  

 

4.  Website SML (webmaster) 

Yme, Jerry en Jouke hebben overleg gehad over het beheer van de website. 
Afgesproken is dat Jerry zorgt voor het plaatsen van mutaties. Bestuur en 
mogelijk derden zorgen voor de actuele artikels. Jerry gaat i.o.m. Dekker.  
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5. Gebruik Kerk Hijum  

Op 19 februari heeft er op initiatief van SML een overleg plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van SAFT, Plaatselijkbelang en activiteitencommissie van de 
kerk van Hijum en het dagelijks bestuur SML. Het doel van het overleg was om de 
kerk in een betere staat te brengen en te houden. Dit kan door de kerk vaker te 
gebruiken. Het probleem in Hijum is dat alle activiteiten worden gehouden in het 
dorpshuis de Kampioen. Daarnaast is de kerk op dit moment erg “suterich” en 
ontbreekt het aan nutsvoorzieningen. Dit nodigt niet uit om er een activiteit te 
organiseren. Afgesproken is dat SAFT voor de zomer de meest noodzakelijke 
aanpassingen gaat oppakken. Denk hierbij aan het herstel van de kalkmuren, 
vervangen van een verrotte balk en schoonmaken van de kerk. Hiervoor is 
€20.000 beschikbaar. Volgens de bouwkundige van SAFT verkeert de kerk en 
toren constructief gezien nog in goede staat. In de (na-) zomer wordt er een 
activiteit in de kerk georganiseerd. Hierbij wordt de activiteitencommissie  
ondersteunt door mevrouw Joke Bakker van SAFT. Er wordt gebruik gemaakt 
van de faciliteiten van de Kampioen. SML stelt voor om de opening van de 
restauratie van het torenuurwerk en kerk  in de zomer te organiseren. Met elkaar 
de vinger aan de pols houden!! 

Yme heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om met Kerstbergen de 
onenigheid tussen de heer Bakker (directeur SAFT) en Paul Borghaerts te 
bespreken. “De meeste kou is uit de lucht”. Paul gaat de toegezegde objecten 
onderzoeken.  

6. Vorderingen restauratie torenuurwerk  Hijum.  

Op donderdag 7 maart heeft de oplevering van het gerestaureerde  torenuurwerk 
plaatsgevonden. Hierbij aanwezig warens Vellema, directievoerder Pim van der 
Giessen en Yme aanwezig aanwezig. Het uurwerk functioneert goed. Er is geen 
stofvanger aanwezig, dit is in principe niet zo erg omdat de lage zolder de functie 
hiervan overneemt. Motoren zijn in het zicht en kunnen niet op een kist worden 
geplaatst wegens te geringe ruimte. Moet nog wel een “gewichtenvanger” worden 
gemaakt. Dit geldt overigens ook voor Feinsum. Nota’s van Vellema zijn 
inmiddels betaald.  De aandrijfas naar de wijzerplaten zijn gedeeltelijk geplaatst. 
De bescherming van de constructie moet opnieuw worden aangebracht. Deze is 
zwaar beschadigd bij het hijsen van de vlaggenmast. Schildersbedrijf Roosma 
hoopt half april klaar te zijn met zijn werkzaamheden. Kolthof heeft nog geen 
nota gestuurd, dit heeft waarschijnlijk te maken met de werkzaamheden die de 
fa. Hek nog moet uitvoeren. De haken en het koper op het luik van de toren van 
Feinsum moet ook nog aangebracht worden.  

7. Financiën  

Invoegen overzicht Joost heeft een keurig jaarverslag gemaakt. Over de jaarcijfers 
geeft hij een zodanig commentaar waardoor het voor een ieder duidelijk is hoe 
het verslag inhoudelijk is opgebouwd. Dit verslag zal in het jaarverslag van 2018 
worden opgenomen. Joost heeft hiervoor ook een tekst gemaakt ter begeleiding. 

Yme zal e.e.a. in het jaarverslag verwerken. 



 

   NL46 RABO 0146 5558 48 – KvK: 01079853 
  

 
Pagina 3 van 5 

 

Joost stuurt brief naar de Gemeente betreffende jaarlijkse subsidies. (ca. € 6000) 

8. Beleidsplan en Jaaroverzicht 2018 (opmaak/hard copy/website) 

Yme heeft een mooie opmaak gemaakt voor beide documenten. Er worden nog 
een paar kleinigheden toegevoegd/aangepast. Beide documenten worden 
geplaatst op de herziene website. Het Jaarverslag wordt verstrekt aan al onze 
donateurs. Joost heeft hiervan een overzicht. Hij wil deze gelijktijdig versturen 
met de nota van de toegezegde bedragen. Vorige vergadering afgesproken om 10 
hardcopies te laten maken van beide documenten.  

9. Communicatieplan (in voorbereiding) 

Theo heeft als uitwerking van het Beleidsplan het Communicatieplan opgesteld. 
Dit plan wordt globaal behandeld. Op maandag 8 april gaan Theo, Joost en Yme 
(bij Theo) het plan bespreken. Bedrag hierhiervoor voor opnemen op de balans.  

10. Samenwerking Documentatie Stichting 

Theo heeft een beschrijving gemaakt van karakteristieke panden en objecten van 
Feinsum en Alde Leije. Er worden nog foto’s aan toegevoegd. Voorstel van Theo is 
om dit als boekwerkje uit te geven en uiteraard op de website te plaatsen.  
 

11. ACTIELIJST 
Laatst gewijzigd op: 13 maart 2019 

Volgnr. Activiteit Wie Datum 
opvoer 

Datum 
gereed 

1 Restauratie 
torenuurwerk Hijum en 
overleg met 
stakeholders kerk 

Feestelijke opening 

Yme 

 

 

Yme/Jouke 

01012018 01042019 

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

Yme/Jouke 01012018 Lopend 
proces 

3 Opstellen beleidsplan 
2018 – 2024.Afronden 

Theo 01012018 13032019 

4 Koepeloverleg met 
Gemeente Lwd 

Jouke 0101218 30012019 
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5a 

 

5b 

Inventarisatie 
monumentale- en 
karakteristieke  panden. 

Beschrijving dorps-
gewijs 

Geert/Yme 

 

 

Theo/Yme 

01012018 

 

 

22082018 

31122019 

 

 

31122019 

7 Inhoud Website. Op 
zoek naar een terzake 
kundige 

Plaatsen op website 

Bestuur 

 

Jerry 

01012018 Continue 
proces 

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 13032019 

14 Organisatie 
Monumentendag 

Jouke 01032019 07092019 

15 Bomenkrans/verlichting 
torens (i.s.m. 
Protestante Gemeente) 

Yme 01012019 01072019 

     

 

12. Rondvraag 

Wordt geen gebruik van gemaakt. 

13. Datum volgende vergadering: 24 april 2019 

14. Sluiting 

Yme bedankt een ieder voor zijn inbreng.  
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15. bedankt een ieder voor zijn bijdrage aan de vergadering.  

 

Met opmaak: Inspringing: Links:  1,27 cm,  Geen
opsommingstekens of nummering


