Verslag Algemene Ledenvergadering
gehouden op maandagavond 25 oktober 2021 om 20.00 uur
in de kantine van tennisvereniging De Skarslach
Aanwezig:
Op de ALV waren dit jaar 34 personen aanwezig. Vanwege de coronamaatregelen is
besloten dit jaar geen presentielijst rond te laten gaan.
_______________________________________________________________________

1. Opening en mededelingen
Wilco Kuipers, voorzitter van Plaatselijk Belang Skarsterbrêge, heet alle leden van harte
welkom, in het bijzonder de wethouder en ambtenaren van de gemeente De Fryske
Marren, de aanwezige raadsleden, en alle gastsprekers.
Wilco vraagt alle aanwezigen om een moment van stilte voor het door ons zo
gewaardeerde en gemiste bestuurslid Nico Postma.

Huishoudelijke mededelingen:



De koffie en thee wordt u aangeboden door Plaatselijk Belang
Tijdens de pauze is er voor alle aanwezigen een stuk Friese oranjekoek waarop
Plaatselijk Belang haar nieuwe logo presenteert vanwege haar 75-jarig bestaan

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag vorige ALV vergadering 2020
Het verslag wordt vastgesteld, er zijn geen opmerkingen.

4. Financieel verslag 2020 (is uitgereikt in de vergadering)
Penningmeester Pieter de Lange doet verslag van de financiële zaken.
Het financieel verslag is opgemaakt door administratiekantoor Wijnja. Ook heeft er
inmiddels een controle door de kascommissie plaatsgevonden, waarover later meer.
Het was financieel gezien geen bijzonder jaar. Vanwege corona is er niet veel gebeurd en
is er ook niet veel uitgegeven.
Bij een aantal posten of (grote) veranderingen in het budget t.o.v. voorgaande jaren
geeft Pieter nadere toelichting:
 De vaste ligplekken in de haven zijn dit jaar verhoogd, nadat we dit jaren niet
hebben gedaan.
 Er zijn in 2021 meer passanten geweest die onze haven hebben aangedaan dan in
2020.
 Er zijn nieuwe informatieborden voor bij de haven aangeschaft.
 Evenementen als Koskiterij en de Bingo van Plaatselijk Belang zijn niet
doorgegaan dit jaar. Wel heeft de Ouderencommissie een hoger bedrag
ontvangen voor het kerstgeschenk aan de ouderen in ons dorp.
Er wordt nog de vraag gesteld of de bijenweide destijds niet bekostigd was door de
gemeente? De kosten vermeld in het financieel verslag zijn onze eigen kosten die wij het
afgelopen jaar hebben gemaakt voor het onderhouden van de bijenweide.
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5. Verslag kascommissie (Lisette ten Hoeve en Roel Dijkstra)
Lisette ten Hoeve doet verslag van de bevindingen van de kascommissie. De
kascommissie geeft aan dat de boekhouding van de Penningmeester er keurig uitziet. De
kasboeken zijn gecontroleerd, er zijn steekproeven gedaan en zij hebben geen
oneffenheden kunnen vinden. De kascommissie heeft vervolgens de financiën
goedgekeurd.
Roel merkt op dat er nog wel vragen zijn over de financiën m.b.t. de uitbreiding van de
tenniskantine en vraagt of het bestuur daar in haar prestatie aandacht aan gaat
besteden? Wilco bevestigd dit en geeft aan dat hij daar bij agendapunt 12 een nadere
toelichting op zal geven.
Wilco bedankt de kascommissie.
Door instemming van de ledenvergadering met het gevoerde bestuur, wordt decharge
aan het bestuur verleend.

6. Benoeming reserve kascommissie lid
Aftredend is Lisette ten Hoeve.
Kascommissie voor 2022: Roel Dijkstra en Herman de Leeuw. Laatstgenoemde is op de
ALV benoemd tot kascommissie lid.
Nieuw reserve kascommissie lid: Ria de Wolff.

7. Bestuursverkiezingen
Aftredend en herkiesbaar: Wilco Kuipers (conform rooster van aftreden).
Wilco wordt benoemd voor een nieuwe periode van 3 jaar.
Aftredend en niet herkiesbaar: Ybranda van der Honing.
Ybranda was naast vice-voorzitter ook verantwoordelijk voor de Jeugd- en
Ouderencommissie. Vanwege de onregelmatige werktijden in haar functie was het voor
haar niet langer haalbaar om haar functie in PB met haar werk te combineren. Wilco
bedankt Ybranda namens het bestuur en al haar leden voor haar inzet en betrokkenheid.

8. Presentatie: Terugblik Plaatselijk Belang 2020/2021
Wilco Kuipers geeft namens het bestuur een samenvatting en opsomming van
activiteiten waar het bestuur bij betrokken c.q. aanwezig is (geweest).
Ook als bestuur hadden we te maken met de beperkingen vanuit de coronamaatregelen.
We hebben daarom niet altijd kunnen vergaderen in onze voltallige bezetting.
De ALV van 2020 heeft vanwege corona beperkingen ook via de Brêgepraat moeten
plaatsvinden.
Wat is er wel gebeurd in 2020/2021?
 De ligplekken in de haven zijn geheel vernieuwd en de haven is van nieuwe
damwanden voorzien.
 Door het bestuur van PB is een Huishoudelijk Reglement opgesteld en vastgesteld.
Deze kunt u nalezen op onze website.
 Er is een Projectgroep Roazebosk opgericht, waarin Esther Beneker als afgevaardigde
van Plaatselijk Belang zitting heeft. De voortgang hiervan kunt u regelmatig lezen in onze
Nieuwsbrief van PB in de Brêgepraat.
 De dodenherdenking heeft ook dit jaar plaatsgevonden in alleen de aanwezigheid van
het Bestuur van PB. Tevens hebben een 2-tal trompettisten het Wilhelmus en de Taptoe
gespeeld.
 Veel inwoners ervaren nog steeds veel overlast van jeugd in ons dorp. Hier zijn naast
medewerkers van Sociaal werk De Kear ook de gemeente en de politie bij betrokken door
PB.
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 Ook is er een Attentiecommissie opgericht. Zij brengen een huisbezoek aan nieuwe
inwoners in ons dorp en dit wordt ontzettend gewaardeerd door nieuwe dorpsbewoners.
 Begin 2021 heeft er een evaluatie van de brugbediening plaatsgevonden. PB heeft
tijdens dit overleg een logboek met brugincidenten overhandigd.
 Helaas kon er vanwege de coronamaatregelen geen jubileum feest plaatsvinden ter ere
van het 75-jarig bestaan van Plaatselijk Belang. Het Bestuur hoopt op betere tijden,
zodat we hier alsnog met z’n allen feestelijk bij stil kunnen staan.
 Wel is er ter ere van het 75-jarig bestaan een nieuw logo en een nieuwe website
gelanceerd.
 Er zijn nieuwe speeltoestellen in de speeltuin bij de school geplaatst.
 Al jaren is er door PB gehamerd om meer verlichting in en rondom de tunnel en op het
fietspad. Inmiddels heeft PB de toezegging van de gemeente ontvangen dat er een extra
lichtmast wordt geplaatst op het fietspad.
 PB is met de gemeente in gesprek over mogelijkheden tot nieuwbouw in Scharsterbrug.
Mogelijk komt er in 2022 een commissie binnen PB die dit verder gaat uitzoeken in
afstemming met de gemeente.
Tenslotte: ook via de Nieuwsbrief van PB in de dorpskrant en ook op onze Facebook
pagina wordt het dorp door Plaatselijk Belang op de hoogte gehouden van de (lopende)
projecten en onderwerpen waar Plaatselijk Belang zich mee bezig houdt.

9. Gemeentezaken (Jan Willem Verbeek, Dorpencoördinator)
Jan Willem Verbeek stelt zichzelf eerst kort even voor. Hij is sinds deze zomer de nieuwe
Dorpencoördinator.
Vraag: De voorrangssituatie van Scharsterbrug naar Joure en omgekeerd is een
onduidelijke situatie. Met name bij de afslag van de Roazebosk. Bestuurders en fietsers
die van rechts komen hebben voorrang maar fietsers die van links komen weer niet. Het
is een onduidelijke situatie. Hoe ervaren de bewoners van de Roazebosk dit? Ook de
afslag naar de palletboer is niet goed zichtbaar.
Antwoord: Klopt, alles van rechts heeft voorrang. Inwoners van de Roazebosk hebben
hierover ook aangegeven dat zij het als onveilig ervaren. Tijdelijk hebben er daarom ook
borden gestaan met voorrangsregels. Het is een onoverzichtelijke situatie. De wethouder
geeft aan dat hij dit punt zal inbrengen in de rondvraag van het College van B&W.
Plaatselijk Belang zal hierin worden betrokken.
Wilco: Ook vanuit PB hebben wij in de afgelopen periode regelmatig contact met de
gemeente gehad over de slechte staat van het fietspad langs de Scharsterrien.
Vraag: Op het fietspad naar de Scharsterrijnbrug zit in het fietspad langs het huisje een
gat in het pad daar waar de overgang is van asfalt naar klinkers. Hier is onlangs een man
met een scootmobiel in het water beland. Is dit bekend bij de gemeente?
Antwoord: Nee, dat is bij de aanwezigen van de gemeente niet bekend. Wel geeft de
gemeente aan dat ze het gaan opknappen binnen een termijn van de komende weken.
Vraag: In de Rienstraat lijkt het alsof de riolering steeds meer verzakt. Het is daar als
eens opgevuld, maar dat lijkt niet de oplossing te zijn.
Antwoord: Het kan zijn dat het riool daar wat lek is, daar gaan we dan nog eens naar
kijken. De wethouder geeft aan dat het belangrijk is, van dergelijke zaken melding te
maken in de fixi app van de gemeente. Dan kan er door de gemeente snel op worden
gereageerd.
PAUZE: Oranjekoek met daarop het nieuwe logo van PB. De doos met de overgebleven
stukken gebak schenkt PB aan Westersypen.

10.

Presentatie: Vreugdenhil (Wouter Leijen)

Wouter Leijen geeft een zeer bevlogen presentatie over de uitbreidingen en
verbouwingen die hebben plaatsgevonden in en rondom de fabriek.
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Zowel Vreugdenhil als de leden van Plaatselijk Belang, hopen dat zodra de mogelijkheden
het toelaten, er een rondleiding voor onze dorpsbewoners kan worden georganiseerd op
het terrein en in de fabriek.

11.

Spreektijd Sociaal Werk De Kear

Marloes Hoving en Tanja Kombrink van Sociaal Werk De Kear stellen zichzelf eerst aan
de leden voor. Vervolgens leggen zij uit wat zij in de afgelopen periode hebben gedaan in
ons dorp m.b.t. de overlast van jeugd en hangjongeren in ons dorp. O.a. hoe ze contact
maken met deze jongeren en met hen in gesprek gaan. Zij hebben ook nauw contact met
Plaatselijk Belang en ook met de wijkagent.

12.

Presentatie: Uitbreiding clubgebouw TV De Skarslach

Wilco geeft namens het Bestuur van de tennis en PB aan de hand van een presentatie
een nadere toelichting op de gezamenlijke plannen van beide besturen om het huidige
clubgebouw zodanig op te knappen en ook uit te breiden, zodat er meer mogelijk is in
het gebouw. Ook zijn de plannen inmiddels gedeeld met de gemeente en ook zij zijn
enthousiast. De dorpencoördinatoren van de gemeente hebben ook adviezen en tips
gegeven voor het aanschrijven van fondsen m.b.t. tot het binnenhalen van subsidies.
Bij stemming is een duidelijke meerderheid akkoord met de voorgelegde plannen.
Er wordt door de leden wel opgemerkt wat er gebeurd met het geld van PB bij een
eventueel faillissement of beëindiging van de tennisclub? Hier is op dit moment nog geen
concreet antwoord op te geven, maar dit wordt nog wel nader uitgezocht en vastgelegd.
Een projectgroep met daarin de beide voorzitters, penningmeesters en een technisch
inhoudelijk persoon, gaan nu verder met de uitwerking van de plannen aan de slag. O.a.
het aanschrijven van sponsoren staat als eerste op de planning.

13.

Rondvraag

Er zijn verder geen inhoudelijke vragen voor de rondvraag.

14.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.
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