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Jaarverslag
2020
Bestuur:
Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende personen:
René Jelsma – Voorzitter
Henriette Schermer-de Jong – Secretariaat
Age Hartsuiker
Brenda Hoornveld
Maaike Terpstra
Rob Broers
Wikje Talsma heeft tijdens de najaarsvergadering in 2019 het bestuur verlaten. Zij verricht de
taken van penningmeester tot er een vervanger is gevonden. Er zijn veel mensen benaderd
voor deze bestuursfunctie, maar dit is in 2020 helaas niet gelukt.
Zittingstermijn bestuursleden:
We leggen nu vast dat we de volgende constructie gaan volgen:
1e jaar om te wennen/uitvinden of het past
3 jaar zitting, daarna keuze tot verlenging van nog een termijn van 3 jaar of stoppen. Iemand
die het helemaal volgt, zit dan 7 jaar in het bestuur, maar iemand die nieuw instapt doet dat in
principe met slag om de arm voor 1 jaar.
Covid-19:
Door de pandemie konden de ledenvergaderingen in 2020 niet worden georganiseerd.
De bestuursvergaderingen werden online gedaan.
Ook andere evenementen, bijeenkomsten, sportieve en culturele aangelegenheden konden niet
doorgaan. Geen toneeluitvoering, Oranjefeest, intocht van Sinterklaas of avondvierdaagse om
maar een paar te noemen die jaarlijks op de agenda staan. Ook het zwembad houdt de deuren
gesloten omdat het met de dan geldende maatregelen niet verantwoord is om open te gaan.
Om inwoners een hart onder de riem te steken heeft PB zaadjes verspreid om zonnebloemen
te planten. Hier is een wedstrijd aan verbonden voor de hoogste zonnebloem, leukste foto en
grootste bloem.
Automatische incasso:
Gestaag loopt het aantal leden dat via automatische incasso loopt door. We promoten dit
zoveel mogelijk via de nieuwsbrief. Op de ouderwetse manier contributie innen is vanwege de
corona niet mogelijk in 2020.
Huisnummerpaaltjes:
In 2020 heeft Plaatselijk Belang voor leden weer huisnummerpaaltjes tegen een aantrekkelijk
tarief kunnen aanbieden. Hier is goed gebruik van gemaakt en we zullen deze actie volgend
jaar herhalen.
Duurzaamheid:
In januari is er in de Kompenije een bijeenkomst georganiseerd in het teken van de
duurzaamheid. De opzet is om zonnepanelen te promoten. Een deel van de opkomst zal dan
gebruikt kunnen worden voor initiatieven of verenigingen in het dorp.
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Toneel:
Door de sluiting van café de Alde Slûs moet er een ander onderkomen gezocht worden.
Stichting Ferdivedaasje heeft hierin het voortouw genomen en aan De Kompenije aangegeven
welke aanpassingen er gedaan moeten worden in de Kompenije. Gezamenlijk zullen zij
proberen hiervoor financiële middelen te vinden.
De Kompenije:
Tijdens de najaarsvergadering in 2019 heeft het bestuur van de Kompenije aangegeven dat ze
niet rondkomen. Het grootste probleem is leegstand van ruimtes door bijvoorbeeld inkrimping
van de school en gebruikers die vertrokken zijn. De bezetting van de sporthal is afgenomen
doordat er in de omgeving sporthallen gebouwd zijn. Dit is een terugkomend agendapunt voor
het bestuur van PB.
De Nieuwsbrief:
Deze wordt goed gelezen en gewaardeerd door de inwoners. Met financiële ondersteuning van
de gemeente kunnen we hier mee doorzetten. De nieuwsbrief wordt door Brenda Hoornveld
gemaakt en de gemeente levert tekst en informatie aan wat ze verspreid willen hebben
middels deze nieuwsbrief.
Dorpscentrum:
Er is een kerngroep gevormd van ondernemers, HNI, PB en mensen van de gemeente om
plannen te vormen. Vanwege de corona zijn deze overleggen online en ook het presenteren
van de eerste plannen met de inwoners is via een webinar. Toch lukt het een groot aantal
mensen om aan te sluiten en mee te denken en beslissen.
Hertenkamp:
Er komen veel meldingen binnen van een schaap met een los stuk vacht. Dit heeft te maken
met het ras en het stuk eraf halen is geen doen doordat het dier zich niet laat vangen.
De gemeente heeft €5000 beschikbaar gesteld om de vijver uit te baggeren en een aantal
werkzaamheden uit te voeren aan de verblijven, bestrating en boombeschermers.
Huizenbouw Schoolweg:
Er zijn bijeenkomsten met aanwonenden en belangstellenden voor de bouw van een
appartementencomplex.
Het Vervenershuisje: De overeenkomst tussen PB en de eigenaar loopt in 2021 af.
In januari 2018 heeft Wendy Buursma haar intrek genomen in het huisje.

