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Bestuur:
Het bestuur startte in 2021 met de volgende bestuursleden:
Rene Jelsma – Voorzitter
Henriette Schermer-de Jong – Secretariaat
Age Hartsuiker
Brenda Hoornveld
Maaike Terpstra
Rob Broers
Gert Wim v/d Laan heeft eind december 2020 een vergadering bijgewoond en is bereid het
bestuur te komen versterken.
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. Ook in 2021 heeft Wikje de
taken van de penningmeester op zich genomen.
Zittingstermijn bestuursleden:
1e jaar om te kennismaken/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:
Voor het 2e jaar kunnen ook in 2021 de ledenvergaderingen niet georganiseerd worden
vanwege de maatregelen om de besmettingen in de hand te houden. Omdat we via mail,
Facebook en de maandelijkse nieuwsbrief onze leden en inwoners goed kunnen informeren,
hebben we geen online ledenvergadering georganiseerd.
De bestuursvergaderingen werden deels online gedaan en deels in de Kompenije.
In 2021 kunnen er gelukkig weer voorzichtig een paar activiteiten worden georganiseerd
door de creativiteit van de organisatie. Helaas moeten ook dit jaar de meeste tradities
worden afgelast of uitgesteld.
K.O.M.:
De nieuwjaarscheque van Plaatselijk belang is dit jaar naar het K.O.M. gegaan. Oftewel:
Kompenijsters Onder Mekoar.
Deze vriendenploeg stond in 2021 te popelen om festiviteiten te gaan organiseren. Ze
hadden hun aftrap al gehad met het carbidschieten in 2019. Helaas hebben ze alle geplande
activiteiten in 2021 moesten afgelasten door het corona virus.
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Huisnummerpaaltjes:
Nog steeds is er vraag naar de huisnummerpaaltjes en ook dit jaar kunnen de leden tegen
een gereduceerd tarief een paaltje bestellen. Vooral in het buitengebied is het prettig dat de
huisnummers goed zichtbaar zijn.
De Kompenije:
Het bestuur van PB heeft nauw samengewerkt met het bestuur van de Kompenije met het
doel het behoud van het multifunctionele gebouw. Er is aandacht gevraagd voor de zware
problemen van de Kompenije in kranten en op de radio van Omrop Fryslan.
Toneel:
Het is de toneelverenigingen gelukt om fondsen te werven voor de aanschaf van een
podium, aankleding, lampen, etc. De gymzaal van de Kompenije kan hierdoor gebruikt
worden als een sfeervol “theater”.
Opknappen centrum:
In 2021 hebben we samen met ondernemers, HNI en de gemeente plannen en ontwerpen
gemaakt en deze gepresenteerd aan het dorp.
Huizenbouw:
We hebben ons ingezet om te onderzoeken hoe het terrein waar school de Feart stond het
beste bebouwd kan worden en bij de gemeente hierop aangedrongen.
Hertenkamp:
Er is in 2020 een budget van €5000,= aangevraagd en ontvangen vanuit de gemeente om in
het hertenkamp een aantal grote werkzaamheden te (laten) verrichten zoals het uitbaggeren
van de vijver en de verblijven opknappen. Hier in in 2021 mee gestart.
Iepen Jobbegea:
In november hebben we samen met de Kompenije en HNI deze middag georganiseerd. Het
doel was om verenigingen, clubs, bedrijven en organisaties zichzelf te laten zien en
promoten. Door een aantal bedrijven zijn er leuke prijzen beschikbaar gesteld die gewonnen
konden worden door een puzzeltocht te maken door het dorp.

