Doarpsbelang Reduzum
algemene ledenvergadering 22 april 2021

Foarwurd

Er komen straks wel weer betere tijden, maar ook dit jaar kan Doarpsbelang Reduzum vanwege de
coronabeperkingen geen algemene ledenvergadering houden op de manier zoals we dat gewend waren.
Om dit opnieuw over te slaan, leek ons niet goed. Er moeten toch een aantal zaken vastgesteld worden.
Vandaar de keuze voor een digitale bijeenkomst. Hoe dit in zijn werk gaat, wordt op de volgende pagina
uitgelegd.
In het afgelopen jaar hebben we door de coronamaatregelen geen vrije inloop kunnen houden,
voorafgaand aan de maandelijkse bestuursvergaderingen. Gelukkig weten jullie ons te vinden via de mail
of telefoon. We zijn blij met de Linepraat en de dorpssite. Zo kan DB toch goed met haar leden
communiceren en u op de hoogte houden van waar we mee bezig zijn of waren. En we hebben intern
nieuws te melden, want elk jaar treedt een DB-bestuurslid af en er komt een nieuwe voor in de plaats.
Vorig jaar werd Ranil Korf onze nieuwe penningmeester en dit jaar wil Anke van Gorkum de taak van Titia
Tilma gaan overnemen.
Waar de werkgroepen het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest, staat ook in het overzicht. Doel en
functie van de kernwerkgroep zijn in de loop der jaren veranderd. De kernwerkgroep en verkeersgroep
hebben aangegeven dat een 'fusie' van beide werkgroepen handiger zou zijn. In het afgelopen jaar
hebben beide werkgroepen samengevoegd gewerkt als wurkgroep Romtlike Saken. Dit voldoet zowel de
werkgroep als DB goed. Officiële samenvoeging moet door de ledenvergadering goedgekeurd worden.
We hebben hier alvast op voorgesorteerd en zowel de statuten als het huishoudelijk reglement
aangepast. U vindt ze in de genoemde stukken terug. Mocht u hierover of andere zaken willen bespreken,
dan kunt u dat doen via doarpsbelang@reduzum.com.

Hopelijk tot spoedig,
Fetze Tigchelaar, voorzitter.
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Jaarvergadering Doarpsbelang Reduzum 2021
op donderdag 22 april 2021 van 20.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur, via Zoom
De jaarvergadering van Doarpsbelang Reduzum zal dit jaar niet fysiek plaatsvinden, vanwege de
coronamaatregelen. Het bestuur heeft besloten de vergadering via internet te houden.
Aanmelden
Bent u lid van Doarpsbelang Reduzum en wilt u de vergadering bijwonen, stuur dan voor 12 april een mail
naar doarpsbelang@reduzum.com. U krijgt dan een mail terug met een link die toegang geeft tot de
vergadering.
Belangrijk
Een online-vergadering heeft andere omgangsregels nodig dan een fysieke vergadering. Een discussie is
online bijna niet te voeren met zo’n grote groep mensen en we zijn meer tijdsgebonden. Daarom doen we
het als volgt: Alle vergaderstukken treft u hierbij aan en worden gepubliceerd op reduzum.com. Leden
kunnen hun vragen en opmerkingen over de stukken tot 12 april via een mail aan het bestuur doorgeven.
Het bestuur behandelt de vragen in een extra bestuursvergadering en zet de vragen inclusief antwoorden
voor de algemene ledenvergadering op reduzum.com. Zo hebben alle leden dezelfde informatie en
kunnen de vragen tijdens de algemene ledenvergadering efficiënt worden behandeld.
Stemmen
Over enkele zaken moet gestemd worden. Dat kan tijdens de Zoom-vergadering. Kunt u niet bij de
vergadering aanwezig zijn maar wilt u wel uw stem uitbrengen, dan kan dat via een mail naar het bestuur.
Mailadres
Bent u lid dan kunt u zich tot 12 april aanmelden voor de algemene ledenvergadering via
doarpsbelang@reduzum.com. Via dit adres kunt u ook al uw vragen, opmerkingen én stem uitbrengen.
Ook hiervoor geldt: doe dit voor 12 april.
Agenda
Deze staat op de volgende pagina. Bij de zaken waarover gestemd moet worden, staat dit aangegeven.
We vinden het jammer dat we de algemene ledenvergadering op deze manier moeten houden. We hopen
op jullie begrip voor deze keuze. Maar bovenal hopen we dat we volgend jaar weer met elkaar op de
boppeseal de zaken op kunnen pakken zoals we gewend waren.

Namens het bestuur,
Fetze Tigchelaar, voorzitter.
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Agenda jaarvergadering Doarpsbelang Reduzum 22 april 2021
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
2. Jaarverslag Doarpsbelang 2020 (bijlage)
3. Jaarverslagen en ideeën voor 2021 van de werkgroepen (bijlage)
4. Financiën
a. Verslagen (bijlage)
b. Bevindingen kascomissie Doarpsbelang Reduzum (bijlage). Kascommissie: Bartle de Leeuw en
Agatha Vermeulen, reserve Jeroen van Dijk. Benoeming nieuw commissielid. Wie biedt zich
hiervoor aan?
c. Voorstel voor contributieverhoging: Doarpsbelang Reduzum heeft meer financiële ruimte nodig
om aan de vragen en wensen uit het dorp te kunnen voldoen. Het bestuur stelt daarom voor de
contributie voor een eenpersoons huishouden te verhogen van 3 euro naar 5 euro per jaar en
voor een meerpersoonshuishouden van 5 euro naar 7,50 euro per jaar. Dit wordt verderop
toegelicht (bijlage). Stemmen: bent u akkoord met de contributieverhoging?
5. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement (bijlage). Het bestuur wil de statuten en het
huishoudelijk reglement aanpassen, omdat we in de praktijk tegen een aantal zaken aanlopen die op
papier nu niet zouden kunnen. Bijvoorbeeld het instellen van een tijdelijke werkgroep op het
moment dat dat gewenst. Of de fusie tussen de Kernwerkgroep en de Verkeersgroep tot de
Wurkgroep Romtlike Saken. Wat dit laatste betreft: zoals aangekondigd in de Linepraat in juli 2020,
zijn beide werkgroepen vorig jaar een ‘proef-fusie’ gestart. Het voldoet de werkgroepleden en het
bestuur van Doarpsbelang goed, daarom willen we voorstellen deze fusie definitief vast te stellen.
a. Stemmen: bent u akkoord met het definitief fuseren van de Kernwerkgroep en de
Verkeerswerkgroep tot de Wurkgroep Romtlike Saken?
b. Stemmen: bent u akkoord met de wijzigingen van statuten en huishoudelijk reglement?
6. Bestuurswisseling: Titia Tilma verlaat het bestuur. Anke van Gorkum stelt zich beschikbaar als
opvolger. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 19 april. Stemmen: in de statuten staat dat er
schriftelijk en anoniem gestemd moet worden. Om het praktisch te houden, vragen we leden die
NIET akkoord zijn met het toetreden tot het bestuur door Anke, dit voor 19 april via een briefje
kenbaar te maken bij de voorzitter, Haedstrjitte 26.
7. Nieuw logo
8. Actuele zaken
9. Rondvraag en sluiten
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kascontrole Stichting Wiete Haven en Merkekommisje.
Zoals we gewend zijn, gebruiken de Stichting de Wiete Haven en de Merkekommisje de jaarvergadering
van Doarpsbelang Reduzum om hun financiële situatie bekend te maken aan het dorp. De kascommissie
bestaande uit Bartle de Leeuw en Agatha Vermeulen en reservelid Jeroen van Dijk, heeft de controle
verricht bij Stichting Wiete Haven. Rijk van Dijk, Alle Jan Wijnstra en reservelid Doety Heeringa hebben de
boeken van de Merkekommisje gecontroleerd. Beide kascommissies waren tevreden en konden geen
onregelmatigheden vinden. Wie biedt zich aan om volgend jaar toe te treden als reservelid voor de
controle op de financiën van de Merkekommisje?
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Jierfergadering Doarpsbelang Reduzum 2021 op
tongersdei 22 april 2021, de jûns om 20.00 oere oant 21.30 oere fia Zoom

De jierfergadering fan Doarpsbelang Reduzum sil dit jier net fysiek plakfine, fanwege de
coronamaatregelen. It bestjoer hat besluten de fergadering elektroanysk te hâlden.
Meidwaan
Binne jo lid fan Doarpsbelang Reduzum en wolle jo dizze fergadering bywenje, stjoer dan foar 12 april in
mail nei doarpsbelang@reduzum.com. Dan krije jo in mail werom mei in link deryn, dy’t tagong jout tot de
fergadering.
Wichtich
In online-fergadering hat oare omgangsregels nedich as in fysiek fergadering. In diskusje is hast net te
dwaan mei sa’n grutte groep minsken en we binne oan tiid bûn. Dêrom dogge we it sa: Alle stikken foar
de fergadering steane yn dizze Linepraat en op reduzum.com. Leden kinne harren fragen en opmerkingen
oer de stikken oant 12 april fia in mail oan it bestjoer trochjaan. It bestjoer behandelt de fragen dan yn in
ekstra bestjoersfergadering fan 19 april en set de fragen mei antwurden foar de algemiene
ledenfergadering op reduzum.com. Sa ha alle leden deselde ynformaasje en kinne de fragen tidens de
algemiene ledenfergadering effisjint behannele wurde.
Stimme
Der binne in pear saken dêr’t oer stimd wurde moat. Dat kin tidens de Zoom-fergadering. Kinne jo net
meidwaan mar wolle jo al jo stim útbringe, ek dan kinne jo dit dwaan fia in mail nei it bestjoer.
Mailadres: as lid kinne jo oant 12 april jo oanmelde foar de fergadering en al jo fragen, opmerkingen én
stim trochjaan fia doarpsbelang@reduzum.com.
Wurklist: dizze stiet op de side hjirnei. By de saken dêr’t in stim oer útbrocht wurde moat, ha we dat
oanjûn.

We fine it spitich dat it sa moat. We hoopje op jim begryp foar dizze kar en dat we takom jier mei inoar op
de boppeseal de saken wer oppakke kinne sa’t we dat wend wiene.

Ut namme fan it bestjoer,
Fetze Tigchelaar, foarsitter
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Wurklist jierfergadering Doarpsbelang Reduzum 22 april 2021
1. Iepening, meidielings en ynkommen stikken
2. Jierferslach Doarpsbelang 2020 (taheakke)
3. Jierferslaggen en ideeën foar 2021 fan de wurkgroepen (taheakke)
4. Finânsjes
a. Ferslaggen (taheakke)
b. Befiningen Kaskommisje Doarpsbelang Reduzum (taheakke). Kaskommiesje: Bartle de Leeuw en
Agatha Vermeulen, reserve Jeroen van Dijk. Beneaming nij kommisjelid. Wa biedt him/har hjir
foar oan?
c. Foarstel foar kontribúsjeferheging: Doarpsbelang Reduzum hat mear finansjele romte nedich om
oan de fragen en winsken út it doarp foldwaan te kinnen. It bestjoer stelt dêrom foar de
kontribúsje foar in ienpersoans hûshâlding te ferheegjen fan 3 nei 5 euro it jier en foar in
mearpersoans hûshâlden fan 5 euro nei 7,50 euro it jier. In taljochting stiet fierderop (taheakke).
Stimme: binne jo akkoard mei de kontribúsjeferheging?
5. Wiziging statuten en húshâldlik reglement (taheakke). It bestjoer wol de statuten en it húshâldlik
reglement oanpasse, omdat we yn de praktyk tsjin in oantal saken oanrinne dy’t op papier no net
kinne soenen. Bygelyks it ynstellen fan in tydlike wurkgroep op it moment dat dat winsklik is, of de
fúzje tusken de Kearnwurkgroep en de Ferkearsgroep tot de Wurkgroep Romtlike Saken. Wat dit
lêste oanbelanget: sa’t oankondige is yn de Linepraat fan july 2020, binne de beide wurkgroepen
ferline jier in proef-fúzje begongen. It foldocht de wurkgroepleden en it doarpsbelangbestjoer goed,
dat we wolle dit graach sa trochsette.
a. Stimme: binne jo akkoard mei it trochsetten fan de Wurkgroep Romtlike Saken?
b. Stimme: binne jo akkoard mei de wizigingen fan de statuten en it húshâldlik reglement?
6. Bestjoerswiksel: Titia Tilma giet út it bestjoer. Anke van Gorkum is ré fûn har plak yn te nimmen.
Tsjinkandidaten kinne harren melde oant 12 april. Stimme: yn de statuten stiet dat der skriftelik en
anonym stimd wurde moat. Om it praktysk te hâlden, freegje we leden dy’t NET akkoard geane
mei it yn it bestjoer stappen fan Anke van Gorkum, dit foar 12 april oan te jaan fia in bryfke yn de
brievebus fan de foarsitter, Haedstrjitte 26.
7. Nij logo Doarpsbelang Reduzum
8. Saken dy’t ús omtinken ha
9. Omfreegjen en slute
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kaskontrole Stichting Wiete Haven en Merkekommisje.
Sa’t we wend binne, brûke de Stichting de Wiete Haven en de Merkekommisje de jierfergadering fan
Doarpsbelang Reduzum om harren finânsjen oan it doarp kenber te meitsjen. De kaskommisje besteande
út Bartle de Leeuw en Agatha Vermeulen en reservelid Jeroen van Dijk, hat de kontrôle dien by Stichting
Wiete Haven. Rijk van Dijk, Alle Jan Wijnstra en reservelid Doety Heeringa ha de boeken fan de
Merkekommisje besjoen. Beide kaskommisjes wiene tefreden en koene gjin ûngeregeldheden fine.
Wa biedt him/har oan om takom jier as reservelid foar de kontrôle op de boekhâlding fan de
Merkekommisje?
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Jaarverslag 2020 Doarpsbelang Reduzum
Voorzitter: Fetze Tigchelaar, secretaris: Titia Tilma, penningmeester: Ranil Korf, bestuursleden: Marga
Hafma en Dout Bergsma.

Een vreemd jaar, 2020. Voor iedereen, dus ook voor Doarpsbelang. Geen algemene ledenvergadering, geen feestelijke presentatie van het nieuwe masterplan, geen vrije inloop om als inwoner je
zorgen of ideeën bij het bestuur aan te kaarten en toe te lichten. Maar wel digitale vergaderingen en
creatieve oplossingen zoals een gezamenlijke nieuwsbrief van Doarpsbelang en de Linepraat-redactie
in maart, en een speciale corona-pagina op reduzum.com, zodat iedereen goed op de hoogte kon
blijven van wat er op dat gebied in ons dorp speelde.
De boom die Plaatselijk Belang Friens ons schonk bij het 100-jarig bestaan, werd in maart geplant in
de speeltuin aan de Smedingstrjitte. De vijf meter hoge Carpinus Betulus Lucas doet het goed en zal
in de loop der jaren uitgroeien tot een klimboom voor de jeugd. In april is de boekenkist bij de kerk
vervangen door een kast. Deze kreeg een mooi jasje van Sign Store en staat nu te pronken in de
Prinsetún.
Wiebe de Boer maakte op ons verzoek een ronde door het dorp om te bekijken hoe toegankelijk de
trottoirs in Reduzum zijn voor mensen met een rolstoel, kinderwagen of rollator. Ook keek hij naar
overhangend groen. Aan de hand van zijn inventarisatie hebben we een aantal inwoners gevraagd
hun struiken of heggen te snoeien. Het is mooi om te zien dat men dit ook direct oppakte. Over de
slechte of onhandige delen van de trottoirs hebben we contact met de gemeente. Deels zijn er
oplossingen voor gevonden, deels moet hier nog iets aan worden gedaan. Dit punt houdt onze
aandacht.
De presentatie van het Masterplan Reduzum 2020-2030 had een feestje moeten worden. De
werkgroep paste zich aan en er werd een mooi filmpje gemaakt dat op 4 juli online kwam. Tegelijk
werd huis-aan-huis een masterplan uitgedeeld. Het overhandigen van een exemplaar aan wethouder
Friso Douwstra gebeurde via een sneeuwschep, vanwege de anderhalvemeter-maatregel.
De gemeente wil in 2021/2022 de walbeschoeiing en scheiding van hemelwater/afvalwater op De
Haven aanpakken. Dit leek ons een goede aanleiding om te bekijken of de straat verder opgeknapt
kan worden. De gemeente heeft hiervoor een plan vanuit het dorp nodig. Onze eerste stap was om de
straatbewoners te vragen hun ideeën op papier te zetten. Dat hebben ze gedaan. Wurkgroep
Romtlike Saken gebruikt deze visie om een plan te maken voor de straat en neemt de punten die
hierover in het masterplan staan, ook mee. Uiteraard krijgen alle Redústers te zijner tijd de kans om
op het plan te reageren.
In de zomer was er veel overlast door een groepje jongeren. Schreeuwen, schelden, lawaai van
scooters en zelfs wildplassen in de tuinen van bewoners van De Terp, dat kan natuurlijk niet. De
jongeren zijn er diverse keren op aangesproken, ook door de politie, maar de overlast bleef.
Afgesproken is dat Elkien en de bewoners de gemeenschappelijke tuin anders in gaan richten. Die
plannen worden in 2021 uitgevoerd. Wurkgroep Romtlike Saken staat in de startblokken om het
zwemstrandje en het gebied eromheen aan te pakken, zodat de faciliteiten van de jongeren verder
weg komen van de huizen. De werkgroep wacht nog op toestemming van Wetterskip Fryslân.
Bij het meldpunt kwamen dit jaar vooral in de zomer en herfst veel meldingen binnen. Zou het komen
omdat er veel meer mensen overdag thuis waren en vaker een wandelingetje maakten?
QlubbRED is dit jaar als werkgroep onder Doarpsbelang gekomen. Dit heeft financiële voordelen voor
QlubbRED en het is een mooie manier om de jeugd te leren wat het inhoudt om in een bestuur te
zitten. Ranil Korf en Harke van der Wal (vanuit de Sportstichting) begeleiden QlubbRED hierin. Bij de
activiteiten zelf hebben de jongeren echt geen hulp nodig. Ze barsten van de ideeën. Helaas kon ook
QlubbRED dit jaar weinig organiseren.
September zonder merke in het dorp, dat was ook vreemd. Toch voelde het een beetje feestelijk, door
het Fe*stipe*val, dat een club enthousiaste vrijwilligers organiseerde. Een ander feestje dat gevierd
kon worden was het 20-jarig bestaan van reduzum.com. De internetwerkgroep pakte goed uit, met
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een serie prachtige interviewfilmpjes met de oprichters van de site, met een nieuwe lay out en met een
nieuwe rubriek: Kom Fierder!
Eind september werd Doarpsbelang Reduzum uitgeroepen tot een van de Lokale Helden van
gemeente Leeuwarden. Deze ‘oeuvre-award’ kregen we vanwege de manier van werken in Reduzum,
het door de jaren heen zelf oppakken van zaken en door het werken via de werkgroepenstructuur.
De intocht van Sinterklaas zorgde in veel dorpen en steden voor slapeloze nachten. Maar de
Activiteitencommissie was niet voor één gat te vangen. De commissie zorgde voor een digitale
Murphy’s Quiz en een livestream van de intocht, zodat alle kinderen thuis konden bekijken wat er
gebeurde. Het werd een groot succes. Meer dan 400 mensen volgden de gebeurtenissen in het dorp
via de livestream en veel kinderen gebruikten de chatfunctie om hun vragen te stellen aan Sinterklaas.
De Pieten die door het dorp liepen maakten het feest compleet.
De uitsmijter van het jaar was de oliebollentest van reduzum.com met opperproever André Zijlstra. Er
was zoveel animo voor en de filmpjes zijn zo goed bekeken, dat er waarschijnlijk een nieuwe traditie is
geboren.
Ondanks de coronamaatregelen zijn er veel grote en kleine zaken opgepakt, besproken of in gang
gezet. Waar de werkgroepen zich verder in 2020 mee bezig hielden, kunnen jullie verderop lezen.
Titia Tilma
sekretaris Doarpsbelang Reduzum
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Jierferslach 2020 Doarpsbelang Reduzum
Foarsitter: Fetze Tigchelaar, sekretaris: Titia Tilma, ponghâlder: Ranil Korf, bestjoersleden: Marga
Hafma en Dout Bergsma.

In nuver jier, 2020. Foar eltsenien, dus ek foar Doarpsbelang. Gjin algemiene ledenfergadering, gjin
feestlike presintaasje fan it nije masterplan, gjin frije ynrin om as ynwenner je soargen as ideëen by it
bestjoer del te lizzen en ta te ljochtsen. Mar wol digitale fergaderingen en kreative oplossingen sa as
in nijsbrief fan Doarpsbelang en Linepraat tegearre yn maart, en in spesjale ‘corona-side’ op
reduzum.com, sadat alle minsken yn it doarp goed op de hichte bliuwe koene fan wat der yn ús doarp
spile op dit mêd.
De beam dy’t Pleatslik Belang Friens ús skonk by ús 100-jierrich bestean, is yn maart plante yn de
boarterstún oan de Smedingstrjitte. De fiif meter hege Carpinus Betulus Lucas docht it poerbêst en sil
yn de rin fan de jierren útgroeie oant in klimbeam foar de jeugd. Yn april is de boekenkist by de
tsjerke ferfongen troch in kast. De kast krige in moai jaske fan Sign Store en stiet no te pronkjen yn de
Prinsetún.
Wiebe de Boer hat foar ús in slach troch de buorren west om te besjen hoe tagonklik de stoepen yn
Reduzum binne foar minsken mei in rolstoel, bernewein as rollator. Ek seach hy wêr’t oerhingjend
grien in probleem wie. Oan de hân fan syn befiningen ha we in oantal ynwenners frege hun grien te
snoeien. It is moai om te sjen dat se dit allegear ek fuort oppakt ha. Oer de minne of ûnhandige
stikken yn de stoepen ha we kontakt mei de gemeente. Diels binne der oplossingen fûn, diels moat
der noch wat gebeure. Dit punt hâldt ús oandacht.
De presintaasje fan it Masterplan Reduzum 2020-2030 hie in feestje wurde moatten. De wurkgroep
paste har oan en der waard in moai filmke makke dat op 4 july online setten waard. Tagelyk waard
hûs oan hûs in masterplan yn de brievebus dien. It oerhandigjen fan in eksemplaar oan wethâlder
Friso Douwstra waard dien fia in snieskeppe, fanwege de oardelmeter-maatregel.
De gemeente wol yn 2021/2022 de wâlbeskoeiing en skieding fan himelwetter/ôffalwetter op De
Haven oanpakke. Dit like ús in goeie oanlieding om te besjen at de strjitte fuort fierder opknapt wurde
kin. De gemeente hat hjirfoar in plan fanút it doarp nedich. Us earste stap wie om de strjittebewenners
te freegjen harren ideeën op papier te setten. Dat ha se dien. Wurkgroep Romtlike Saken brûkt dy
fyzje om in plan te meitsjen foar de strjitte en nimt ek de punten dy’t hjiroer yn it masterplan steane
deryn mei. Fansels krije alle Redústers de kâns om op it plan te reagearen.
Yn de simmer wie der in soad oerlêst troch in ploechje jeugd. Roppe, raze, lawaai fan scooters en sels
wyldplasse yn tunen fan bewenners fan De Terp, dat kin fansels net. De jongeren binne der ferskate
kearen op oansprutsen, ek troch de plysje, mar se woenen net omlyk. Eintsjebeslút wie dat Elkien en
de bewenners ôfpraat ha om de mienskiplike tún oars yn te rjochtsjen. Dy plannen wurde yn 2021
útfierd. Wurkgroep Romtlike Saken stiet yn de startblokken om it strantsje en it gebiet der omhinne
oan te pakken, sadat de fasiliteiten foar de jongeren ek fierder fan de huzen ôf komme, mar dit
wachtet op tastemming fan Wetterskip Fryslân.
By it meldpunt kamen dit jier foaral yn de simmer en hjerst in soad berjochtsjes binnen. Soe it komme
omdat der folle mear minsken oerdei thús wienen en dêrtoch faker in blokje om gongen?
QlubbRED is dit jier as wurkgroep ûnder Doarpsbelang kommen. Dit hat finansjele foardielen en it is in
moaie manier om de jeugd te learen wat it ynhâld om yn in bestjoer te sitten. Ranil Korf en Harke van
der Wal (fanút de Sportstichting) begeliede QlubbRED hjiryn. By de aktiviteiten sels ha’t de jeugd wier
gjin ûndersteuning nedich. Se ha ideeën by de rûs! Mar spitigernôch koene sy ek net in soad dwaan
dit jier.
Septimber sûnder merke yn it doarp, dat wie ek in nuvere saak. Dochs fielde it in bytsje as feest, troch
it Fe*stipe*val, dat in entûsjaste klub frijwilligers organisearre. In oar feestje dat fierd wurde koe, wie it
tweintichjierriech bestean fan reduzum.com. De ynternetwurkgroep pakte goed út, mei in prachtige
searje ynterfiewfilmkes mei de oprjochters, mei in nije lay out en in nije filmrubryk: Kom Fierder!
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Ein septimber waard Doarpsbelang Reduzum útroppen tot ien fan de Lokale Helden fan gemeente
Ljouwert. Dizze ‘oeuvre-award’ krigen we fanwege de manier fan wurkjen yn Reduzum, it sels yn gong
setten fan saken troch de jierren hinne, en troch de wurkgroepenstruktuer.
De yntocht fan Sinteklaas joech yn in soad doarpen en stêden sliepeleaze nachten. Mar de
Aktiviteitenkommisje wie net foar ien gat te fangen en soarge foar in digitale Murphy’s Quiz en in
livestream fan de yntocht, sadat alle bern thús sjen koene wat der barde. It wie in grut súkses, der ha
mear as 400 minsken nei sjoen en in soad bern stelden harren fragen oan Sinteklaas fia de ‘chat’. De
Pieten dy’t troch it doarp gongen, makken it feest kompleet.
De útsmiter fan it jier wie de oaljekoekentest fan reduzum.com mei opperpriuwer André Zijlstra. Der
kaam safolle animo foar en de filmkes waarden sa goed besjoen, dat it der op liket dat in nije tradysje
starten is.
Nettsjinsteande de koronamaatregels, binne der dochs in hiel soad grutte en lytse saken oppakt,
bepraten en yn gong setten. Wat de wurkgroepen fierder by d’ein hienen yn 2020 kinne jim fierderop
lêze.
Titia Tilma
sekretaris Doarpsbelang Reduzum
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Jaarverslagen werkgroepen
Jierferslach Argyfgroep 2020
We meie hast wol fûskje as we mekoar aanst werom sjogge.
It is no krapoan in jier ferlyn dat we foar it lêst bijinoar in skoalle sieten.
Doe hawwe we ôfskie nommen fan Carina van de Weg, ús sneuper en tekstskriuwer oer allerhande
Middenstanners, dy’t we hjir yn it doarp hiene. Tsientallen siden hat se publisearre yn de Linepraat.
Koart dêrnei ferlearen we noch in lid fan ús groep doe’t Dukke Zijlstra ferstoar. We koene fan har
inkeld ôfskie nimme troch in hân op te stekken oan de kant fan dyk. In rare gewaarwurding.
We hawwe dus it ôfrûne jier amper wat dien. Wol wie der no tiid foar in folslein nij trefwurdenregister,
wêrbij bisûndere artikels út alle Linepraten fanôf 1979 yntegrearre binne. Al ús doarpskranten
trochbleddere, fjirtich jiergongen yn totaal. Te tinken falt dan oan de rubriken : Yn petear mei…ik jou
de pinne troch, efkes foarstelle, reisferhalen, de neitins ( in memoriam).
Boppedat wie wol te fernimmen dat der ferskate minsken yn dizze ferlerne tiid dwaande wiene mei
harren foarâlden. Withoefolle fersiken om ynfo oer âlders, minsken dy’t hjir eartiids wennen, fragen nei
foto’s, mar oan de oare kant kaam der ek in protte ‘nij’ âld spul los. Der gongen in protte mails hinne
en wer oer Rotterdamse oorlochsevakuees dy’t hjir ûnderbrocht wiene en we kamen fia Hoite Spijkstra
yn it besit fan in grut tal blêden oer de besetting en it ferset yn de twadde wrâldkriich. Dêrbij ek it
rapport dat heit Spijkstra fuort nei de oarloch opmakke hat as lieder fan de Binnenlandse
Strijdkrachten. In hiel bisûnder ferhaal oer wat him hjir ôfspile hat en wa’t der mei anneks wiene.
Mar alles bliuwt lizzen. Der wurdt neat opromme want ús aktiviteit is net ‘schoolgerelateerd’ en dus
meie wij net yn skoalle. Mar ús tiid komt wol wer, we binne allinne allegear wer in jier âlder !
Henk.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaarverslag activiteitencommissie
Hieronder een omschrijving van de activiteiten in 2020:
Nieuwjaarsgala 1 januari
Het Nieuwjaarsgala is voor de tweede keer georganiseerd. Deze keer met live optredens van
dorpsgenoten. Het was een geslaagd feest.
En toen een periode van afgelasten
Tryater organiseerde in samenwerking met de activiteitencommissie en andere vrijwilligers de
wandeltocht ‘It gelok fan Reduzum’. Deze wandeltocht door Reduzum zou in mei plaatsvinden, maar
werd n.a.v. nieuwe Coronamaatregelen op het laatste moment afgelast. Indien alle maatregelen niet
meer noodzakelijk zijn en alle lichten staan op groen, dan zal deze wandeltocht eind mei plaats gaan
vinden.
Ook de jaarlijkse wandel drie daagse, de Nei de fakânsje party en de Casino avond konden wegens
Coronamaatregelen niet doorgaan. Voor een activiteit tijdens de wandel drie daagse hadden we een
subsidie van het Tsjerkefûns toegekend gekregen. We mogen deze subsidie meenemen naar de
wandel drie daagse in 2021.
In oktober stond de voorstelling ‘Wat soesto’ van Pier21 gepland. Deze voorstelling zou in Friens
uitgevoerd worden. Maar ook deze voorstelling is afgelast. Voorstelling staat nu gepland eind
september. Mensen die reeds een kaartje hebben gekocht zullen hier bericht over krijgen.
Wandeltocht voor kinderen t/m groep 5 tijdens Festipeval
Op een aantal punten in de route werden verschillende activiteiten / spelletjes georganiseerd. De
wandeltocht was een succes.
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Intocht Sinterklaas 21 november
Sinterklaas, vergezeld met 1 Piet, liet via een livestream weten, dat hij aangekomen was in Reduzum.
Via de chat functie konden de kinderen vragen aan Sinterklaas stellen. Tijdens de livestream
verrasten meerdere Pieten de jongste kinderen in het dorp met wat lekkers bij de deur. Al met al een
bijzondere en geslaagde ‘intocht’.
Omdat het dit jaar niet wenselijk was om bij de deuren langs te gaan (met pepernoten / banketstaven),
heeft het dorpsbelang dit jaar de ‘intocht’ bekostigd.
Murphy’s quiz 21 november
Voor de Murphy’s quiz waren we dit jaar aangewezen op de digitale (on)mogelijkheden. Bij alle 30
teams werd een ‘Mystery box’ bezorgd met benodigdheden voor de quiz. De quiz bestond uit
verschillende rondes met o.a. voorwerpen zoeken, proeven (theezakjes), reken en rebus en echt of
nep. De winnaars (Erwin, Eetske, Gert Jan en Ingrid) hebben aan het einde van de avond hun prijs
bezorgd gekregen.
Activiteiten voor 2021:
• Wandel drie daagse – mei
• It gelok fan Reduzum (Tryater) – 29 en 30 mei
• Nei de fakânsje party – 21 augustus
• Casino avond – oktober
• Wat Soesto (Pier21) – oktober / november
• Banketstaven / pepernotenactie – 18 en 19 november
• Intocht Sinterklaas – 20 november
• Murphy’s quiz – 20 november
• Nieuwjaarsgala – 1 januari 2022

Commissieleden:
Johan Bleeker, Jeroen van Dijk, Alle Jan Wynstra, Albert Bouwstra. Janet Wijnstra, Jitske Postma,
Marga Hafma en Gradeke Terra
Sanne Bijl heeft afscheid genomen van de activiteitencommissie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------De volgende werkgroepen hebben het afgelopen jaar geen acties ondernomen en zullen het ook dit
jaar voorlopig niet doen:
Slachte: commissieleden Germ van Essen, Henk Korf, Binne Sjonger
Jeu de boules en Koersbal: commissieleden: Germ van Essen, Anneke Boersma, Bep Zoutsma en
Henk Krans nog extra bij Koersbal
4 meicommissie: Germ van Essen, Siep van Lingen, Jappie de Vries, Harmien Scholten en Lies
Geylvoet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Jaarverslag 2020, Internetwerkgroep
Het afgelopen jaar waren Leo Smit (voorzitter), Robin Sinnema (techniek), Sido Boersma
(vormgeving), Frederik van Dijk (video), Rein Fluitman (financiën), Sietie Boersma (redactie en
Friens), Wilma van Marrum (redactie), Joke van Eenenaam (redactie en video), Tjitske Roorda (video)
Anneke Boonstra (Linepraat), Titia Tilma (Doarpsbelang) en Fenna Terpstra (secretaris en Instagram)
betrokken bij de Internet werkgroep. De werkgroep is in maart fysiek bij elkaar geweest en in
september online.
De belangrijkste zaken van het afgelopen jaar waren:
Jubileum
Reduzum.com bestond in 2020 twintig jaar. Om dit te vieren werd een kleine werkgroep binnen
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Reduzum.com opgericht, die een reeks jubileumfilmpjes heeft gemaakt. Deze filmpjes zijn te vinden
op de social media (Facebook, Instagram en YouTube) en hebben voor veel likes gezorgd.
Nieuwe lay-out
Ook in het kader van het jubileum zijn Robin Sinnema en Sido Boersma bezig geweest met het
vernieuwen van het uiterlijk van de website. Bovenstaande filmpjes waren ‘teasers’ voor de onthulling
van dit nieuwe uiterlijk. Op de dag van het jubileum, 23 september, kwam om 20.20 uur de nieuwe
vormgeving online. Grootste veranderingen zijn de kleuren, icoontjes en de mogelijkheid om filmpjes
of meerdere foto’s bij de linepraatjes te plaatsen.
Nieuwe leden
Dit jaar kwamen Frederik van Dijk en Tjitske Roorda het Reduzum.com-team versterken. Frederik zal
zich vooral bezighouden met videoprojecten en het adviseren van de werkgroep over het gebruik van
apparatuur. Tjitske gaat vooral aan de slag met videocontent en het bedenken van nieuwe rubrieken.
Helaas hebben we voor Idaerd/Eagum ook dit jaar geen redactielid of aanspreekpunt gevonden.
Gelukkig krijgen we via inwoners zo nu en dan wel nieuwtjes of foto’s aangeleverd.
Kom fierder!
Dit jaar kwam reduzum.com met een nieuwe rubriek. In ‘Kom fierder’ nemen de redactieleden een
kijkje bij dorpsbewoners met een leuke hobby, bijzonder verhaal of eigen bedrijf. De eerste twee
afleveringen staan inmiddels online en er staan nog veel filmpjes op de planning!
Oliebollentest
Oudjaarsdag bakken veel Redusters oliebollen. Dit jaar organiseerde de internetwerkgroep daarom
een oliebollentest. In een reeks van drie filmpjes ging Joke met fijnproever André langs bij alle
oliebollenbakkers en werd uiteindelijk de winnaar gekozen. De filmpjes waren een groot succes en zijn
terug te zien op de website, YouTube en Facebook.
Adverteerders
Er is een aantal adverteerders gestopt omdat ze zijn verhuisd of opgeheven:
Nieuwe adverteerders

Adverteerders gestopt
Schoonheidssalon Marbelle
Broers Communicatie
Wibe van der Terp
Fetse Jaarsma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Jaarverslag Groenadviesgroep 2020. De groep bestaat uit Taco Velstra, Lambertus de Ree,
Chris Loonstra, Titia Tilma (namens DB)
De gemeente had een actie met perenbomen. We hebben geadviseerd om een aantal van deze
bomen in clustertjes te plaatsen aan de linkerkant van de begraafplaats. Daar is de berm breed en als
de bomen in bijvoorbeeld twee clustertjes worden geplaatst, blijft het redelijk makkelijk om er om heen
te maaien. Een wildbloemenmengsel zou daar ook goed tot zijn recht komen. Zo creëer je een tweede
‘pluk- en ontmoetingsplek’ in het dorp. De gemeente is helaas minder enthousiast dan wij over dit idee
en ziet de bomen het liefst op De Terp.
Een ander aandachtspunt is het onderhoud aan het schelpenpad achter Ale en Marjan: het is een
dure zaak en vergif spuiten mag niet meer. DB zoekt een andere oplossing. We hebben diverse
ideeën besproken, zoals onkruid branden, asfalteren, leemstol (= halfverharding) of stelconplaten
plaatsen. Stelconplaten leggen lijkt het beste. Het pad wordt dan ook toegankelijk voor rolstoel- en
rollatorgebruikers. Maar hier zitten nog wat haken en ogen aan, onder meer vanwege de voorwaarden
van Wetterskip Fryslân.
Verder is er contact geweest met de gemeente over de dode bomen langs het Legedykje. De
gemeente heeft naar aanleiding hiervan en van de essentaksterfte informatie op reduzum.com laten
zetten.
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Naar aanleiding van het masterplan kwam het Doarpsbelang-bestuur met de vraag om na te denken
over geschikte plekken voor een pluktuin/groentetuin/dorpstuin. We hebben hiervoor enkele ideeën
aangedragen. Hierbij spelen meer zaken en meerdere partijen een rol, waar het DB-bestuur eerst mee
aan de slag is gegaan. Zodra we een startsein van het bestuur krijgen, gaan wij een plan uitwerken.
Tot slot een algemeen punt: Overal, dus ook in Reduzum, is vaker en meer onkruid zichtbaar. Dit komt
door de vernieuwde inzichten over biodiversiteit en het verminderde gebruik van
onkruidbestrijdingsmiddelen door gemeenten. Dit is een landelijke trend waar iedereen aan zal
moeten wennen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Jaarverslag werkgroep Romtlike Saken 2020-2021
In tegenstelling wat wij vorig jaar hebben vermeld in het jaarverslag van de verkeergroep heeft
Marga Hafma toch niet onze werkgroep verlaten.
De werkgroep heet nu Romtlike Saken dit is gekomen door de samenvoeging van de kernwerkgroep
en de verkeersgroep.
De reden hiervoor is dat er veel leden zowel in de kernwerkgroep als in de verkeersgroep zaten. Ook
de agenda leek sterk op elkaar en wij dus veel raakvlakken hadden.
Vooralsnog is het een pilot en wij zullen dit na de zomervakantie evalueren met PB.
De werkgroep bestaat nu uit de volgenden leden. Dirk Vermeulen (VZ), Dick van der Gulik, Jens
Kooistra , Arvind Korf , Marga Hafma (PB) en Richard van Dijk (secretaris).
Wij hebben in 2020 5 keer vergaderd en 1 keer in 2021. Gebruikelijk was dat wij dit bij iemand thuis
deden maar vanwege de corona zijn wij uitgeweken naar het lokaaltje bij de kerk. De laatste keer
hebben wij via zoom vergaderd.
Wij zijn o.a. bezig met de volgende projecten: Ayttawei, Haedstjitte, hoek Master Gorterstraat,
bushalte Haniastate, Bushalte Trije Romers, Heechhout, Strand en herinrichting Haven.
Helaas gaan bepaalde projecten niet zo snel als wij willen. Dit omdat wij enerzijds afhankelijk zijn van
ander partijen zoals bewoners, gemeente en provincie en wetterskip. Anderzijds door de cororna
maatregelen.
Maar we proberen druk te houden op de partijen zodat de projecten toch kunnen worden
gerealiseerd.
Richard van Dijk
Romtlike Saken Reduzum
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaarverslag werkgroep Wolwêzen 2020
De werkgroep bestond het afgelopen jaar uit: Agatha Vermeulen (voorzitter), Jelly van der Zijl, Anneke
Mous en namens doarpsbelang tot juni 2020 Marga Hafma opgevolgd door Doutzen Bergsma en
Aukje de Vries (notulist).
De werkgroep is in 2020 4 keer bij elkaar geweest. Wat stond op onze werklijst:

•

Klussendienst
- Dit onderwerp heeft op elke bijeenkomst onze aandacht . Elke maand staat in de
Linepraat hoe je de klussendienst kunt bereiken (tel.nr. van contactpersoon). Verder
staat op Reduzum.com informatie over de klussendienst + hoe de klussendienst te
bereiken.
-Het afgelopen jaar is er 3 x gebruik gemaakt van de klussendienst.
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•

AED zaken
- Contactpersonen t.a.v. de AED zijn Aukje de Vries en Agatha Vermeulen
- De starterscursus en herhalingscursussen konden in maart en oktober niet doorgaan
i.v.m. de maatregelen rondom covid . Hartslagnu heeft aangegeven dat je certificaat
geldig blijft zolang er geen cursussen kunnen worden georganiseerd
- De AED’s zijn ondertussen 11 jaar oud en zijn aan vervanging toe. In 2020 zijn
verschillende organisaties in de trije doarpen benaderd om een financiële bijdrage te
leveren voor de aanschaf van nieuwe AED’s en de aanschaf van een 2e AED voor
Reduzum. Over de plaats waar de 2e AED komt te hangen vind nog overleg plaats. We
hopen dat in januari 2021 de financiën rond komt.
- De alarmeringsstraal waarbinnen geregistreerde burgerhulpverleners (geregistreerd bij
hartslagnu.nl) worden gewaarschuwd is verruimd naar 2 kilometer rondom het
slachtoffer
- In 2020 is er 1 reanimatieoproep geweest en is de AED ingezet

•

Mei elkoar ite
Vanaf maart is het gezamenlijk eten in het lokaal helemaal stil komen te liggen. Ook de koffie
drink ochtenden en gymnastiek is stil gevallen.

•

Informatieavond
Voor 2020 stond een informatieavond van de brandweer over brandveiligheid op de
planning. Dit wordt alsnog georganiseerd zodra de omstandigheden dit weer toelaten.
In januari 2020 heeft Doety Boersma informatie gegeven over het online bankieren aan de
mensen die aanwezig waren bij de koffiedrink ochtend

• Andere zaken die aan bod kwamen dit jaar
Het jaar stond in het teken van corona. We hebben als werkgroep overleg gehad hierover. De
maatregelen duren steeds langer en worden alsmaar aangescherpt. We proberen in de gaten
te houden of iedereen het nog redt. Er zijn geen hulpvragen binnen gekomen bij Wolwêzen.
Jelly zal de contactpersonen van de straten benaderen om mee in kaart te brengen wie het
momenteel moeilijk heeft.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Jaarverslag werkgroep Wonen 2020

-

-

We hebben de overdracht gehad van de commissie wonen naar de werkgroep wonen
waarbij nogmaals een toelichting heeft plaatsgevonden om de onderdelen zoals opgenomen
in het masterplan
Werkgroep wonen is opgestart, met Minke en Jan Sake, nieuwe leden worden nog steeds
gezocht
Reactie op de visie wonen is gegeven aan de Gemeente Leeuwarden
Eerste gesprekken met Elkien heeft plaatsgevonden om te kijken naar de mogelijkheden voor
een woningcooperatie
Contact is gelegd met de gemeente inzake nieuwbouw

Taakverdeling:
Minke van der Haak: woningcorporatie mogelijkheden
Jan Sake Bosch: Nieuwbouw en inbouw
Ranil Korf: vanuit DB bestuur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
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Jaarverslag QlubbRed 2020

-

-

-

Door de corona periode hebben wij het afgelopen jaar maar 5 feestjes kunnen organiseren.
Het laatste feestje was op 3 juli 2020. Tijdens het festipeval hebben wij wel nog een activiteit
kunnen organiseren.
De bedoeling was om elke maand 2 feestjes te plannen. Voor elke groep 1x per maand.
We hadden met de groep al een planning gemaakt over wanneer er een feestje zou komen
voor wie en met welk thema. Dus dat houdt in dat de organisatie goed geregeld was binnen
de groep. Alleen corona bracht roet in het eten.
Ons team is het afgelopen jaar uitgebreid met 3 nieuwe leden. Waaronder Anouk Kleeftra,
Romy Kleefstra en Reni Hofstra. Wij zijn blij met de versterking die we hebben gekregen.
Hierdoor is het voor ons makkelijker om een leuk feestje/activiteit neer te zetten.

Taakverdeling:
Janna Rinske: Voorzitter + Social media
Mirte: Penningmeester (Financiën/ Begroting)
Klaske: Contactpersoon school en Doarpsbelang (Verantwoordelijke)
Anouk: Linepraat + Social media
Britt: Notuliste
Brecht: Social media
Romy: Inkopen
Jilles: Inkopen
Reni: All round
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Meldpunt Doarpsbelang Reduzum 2020
Voor ideeën, wensen, klachten of opmerkingen betreffende grijs en groen kan een melding gedaan
worden bij het Meldpunt Reduzum.
Erg handig een melding met een foto via mail meldpunt@reduzum.com of het mobiele nummer 0639767966. Deze melding wordt dan inclusief foto doorgestuurd naar het klantencontactcentrum van
de Gemeente Leeuwarden en zij pakken dit op. Krijg vaak als antwoord bedankt voor de duidelijke
foto. Zij weten dan precies wat er aan de hand is. Ook kunt u zelf een melding doen bij de Gemeente,
dit kan via telefoonnummer 14058 of mailen naar klantencontactcentrum@leeuwarden.nl
Jammer dat de meldingen niet meer zo snel afgehandeld worden dan voorheen. Moet soms
meerdere meldingen maken voordat het opgepakt wordt.
De actuele meldingen komen nu op de dorpssite en in de Linepraat, dan weet iedereen wat onze
aandacht heeft en komen er geen dubbele meldingen.
Ik draag het stokje over aan Titia Tilma. Ik heb dit met veel plezier gedaan en kon op deze manier nog
een steentje bijdragen aan het dorp.
Doety Heeringa
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Financiële overzichten

Doarpsbelang Reduzum
Balans
Activa

2020

2019

Passiva

2020

2019

Algemene reserve
Resultaat lopend boekjaaar

22.244,89
296,08

19.072,51

Bestemmingsreserves +
voorzieningen
Hilverdafonds

15.637,68

15.637,68

0,00

2.611,91

1.772,50
2.349,99
4.315,45
1.162,79
635,49
1.600,00
1.000,00

1.808,96
2.349,02
4.844,41
2.384,47
635,49
1.600,00
1.000,00

Zwemplek Reduzumsubsidie

18.500,00

0,00

AED (Kerk 3000 + DB
friens 500)

3.500,00

Liquide middelen
Rekening courant DB

23.299,29

4.943,65

Internetsparen DB
Hilverdafonds deposito

38.132,61
14.630,23

31.628,66
14.630,23

0,00

2.611,91

Lûdskommisje

0,00
2.349,99
426,88
1.162,79

1.808,96
2.349,02
25,49
2.384,47

Argyfgroep
Ynternetgroep
Swin.Swette
Aktiviteitekommisje
Jeu-de-boules / koersbal
Wolwezen
Beweegpark Reduzum

Lûdskommisje (rekening
opgeheven)
Argyfgroep (rekening
opgeheven)
Ynternetgroep
Swin.Swette
Aktiviteitekommisje

Subtotaal liquide
middelen
Vorderingen

80.001,79

60.382,39

0,00

148,98

0,00

400,00

Zwemplek Reduzum bijdrage Elkien

2.000,00

0,00

Subtotaal vorderingen

2.000,00

548,98

82.001,79

60.931,37

AED bijdrage Friens
L.O.F bijdrage 100 jr DB

Totaal

Subtotaal reserves +
voorzieningen
Nog te betalen bedragen

73.014,87

51.944,45

Kabelbaan speeltuin
Smedingstrjitte

7.931,42

7.931,42

Veerelement Eend
speeltuin Smedingstrjitte

1.055,50

1.055,50

Subtotaal nog te betalen
bedragen

8.986,92

8.986,92

82.001,79

60.931,37

Totaal
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Doarpsbelang Reduzum
Exploitatierekening en begroting
Kosten

Vergaderkosten
Administratiekosten
Verzekeringen
en
bankkosten
Lidmaatschappen
Attenties

Begroting
2021

Rekening
2020

Begroting
2020

750,00

634,57

1.500,00

100,00

90,80

200,00

Rente
ontvangen
Contributie
leden
Declaratie
dorpsbudget
gemeente

400,00

391,47

500,00

120,00
100,00

115,00
46,55

200,00
300,00

Opbrengsten

Investeringen

11.000,00

10.750,48

15.231,50

Sponsoring
en subsidie
investeringen

Subsidie uit
Hilverdafonds

614,47

614,47

614,47

Rente
Hilverdafonds

Totaal kosten 13.084,47

12.643,34

18.545,97

Totaal
opbrengsten

Resultaat
(positief)
Totaal

Resultaat
(negatief)
13.084,47

12.643,34

18.545,97

Totaal

Begroting
2021

Rekening Begroting
2020
2020

0,00

3,95

1.800,00

1.821,00

1.800,00

10.400,00 10.400,00 10.400,00

100,00

614,47

614,47

614,47

12.814,47 12.939,42 12.814,47
270,00

-296,08

5.731,50

13.084,47 12.643,34 18.545,97
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Investeringen Doarpsbelang 2020
Omschrijving
Kosten Opbrengsten
Heechhout tussen Súd en
Swinlân
Schelpenpad aanvullen
3.484,80
Informatieborden vervangen
Investeren Dorpsmolen
Verder uitwerken
woningbehoefte onderzoek
Masterplan 2020 - 2030
Masterplan presentatie
Uitrbeiden Strand Reduzum
(reservering)
Fier bijdrage
Jubileumboom
Pacht speeltuin Swinlan
v Essen bloemstuk 4 Mei
De Welp - 5 Mei
F Tigchelaar - boekenkast
AED - onderhoud lips
T..N.M van der Gulik - verkeers
- kleine 30km stickers
COPYTRACK GmbH - copy
right claim afhandeling
AED - declaratie aukje de vries
- ledstrip specialist - gymzaal
weer van l icht en temperatuur
regulatie voorz ien
Bijdrage sinterklaas activiteiten
- activiteiten commissie
Diverse kosten
Totaal

Sum

Begroting

Verschil

0,00
3.484,80

3.000,00
2.500,00

-3.000,00
984,80

0,00
0,00

2.000,00
1.000,00

-2.000,00
-1.000,00

2.804,13

0,00
2.804,13
0,00

500,00
1.500,00
1.000,00

-500,00
1.304,13
-1.000,00

1.000,00
1.000,00
877,50
1,00
35,00
281,40
100,00
490,05

1.000,00
1.000,00
777,50
1,00
35,00
281,40
100,00
490,05

1.000,00
1.000,00
731,50

0,00
0,00
46,00
1,00
35,00
281,40
100,00
490,05

100,00

11,70

11,70

11,70

140,00

140,00

140,00

24,90

24,90

24,90

500,00

500,00
0,00

1.000,00

500,00
-1.000,00

100,00 10.650,48

15.231,50

-4.581,02

10.750,48

Begroting Investeringen
Doarpsbelang 2021

Omschrijving
AED
Wolwezen
Romtelike saken (500 picknick
tafel) / 1000 overig
Activiteiten comm
Strand Reduzum
Schelpenpad
Wonen - woonadvies
Diverse uitgaven
Totaal

Investeringen
2021
2.000,00
500,00
1.500,00
500,00
1.000,00
3.000,00
1.500,00
1.000,00
11.000,00
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Ynternetgroep
Inkomsten
Saldo bank 1 jan.

Dorpsbudget gemeente
Ferienigingen en bedriuwen
Korting Rabobank
Totaal
Argyfgroep
Inkomsten
Saldo 1 januari
Rente
Verkoop kuiers
Verkoop Tsjerkepaad
Verkoop Ferlinepraat
Verkoop DVD's
Verkoop boeken en foto's
Totaal
Lûdskommisje
Inkomsten
Saldo rek.courant 1 januari
Saldo spaarrekening 1 januari
Rente
Roto
Korfbal
Friens
Tsjaard manege
De Welp
De Welp
Kaatsvereniging
St. Sportbelang
Teatsen
TD Skoalle
Herv Gem Reduzum/Idear
Activiteitencommissie
IJsclub Eendracht
TDS
Totaal
Swin.Swette
Inkomsten
Saldo bank 1-1
Saldo internetspaarrekening DB 1-1
Rente internetspaarrekening DB
Inkomsten optredens
overboeking

Totaal

Niet aangeleverd
2020 Uitgaven
Webhosting/CMS/Domeinnamen
Ontwikkelingskosten nieuwe site
Aanschaf Laptop
Onkostenvergoeding
Admin.kosten/Vergaderkosten/Cadeau's
Kosten Rabobank
Saldo bank 31 dec.
0,00 Totaal
2020 Uitgaven
1808,96 Aanschaf CD's en boeken
Vaste jaarlijkse bijdrage kopietjes archief
Bordjes bijzondere woningen
transfer
Administratiekosten
Automatiseringskosten
Saldo 31 december
1808,96 Totaal

2020

0,00
2020

1772,5
36,46
0
1808,96

2020 Uitgaven
935,08 Bankkosten
1.676,83 Mediamarkt
Musicwall
Reparatie
Diversen
Bovenzaal en ringleiding
St Sportbelangen (bijdrage aanschaf)
100,00 de welp
22,50 de welp
transfer

2020

2.734,41

Saldo rek.courant 31 december
Saldo spaarrekening 31 december
2.734,41 Totaal

0,00
0,00
2.734,41

2020 Uitgaven
25,49
4.818,45
0,00 bankkosten
0,00 overboeking
organisatiekosten
Saldo bank 31-12
Saldo internetspaarrekening DB 31-12

2020

15,00
426,88
4.315,45

4.843,94 Totaal

4.843,94

86,61
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Aktiviteitekommisje
Inkomsten
kas
saldo rek.courant 1 januari
saldo spaarrekening 1 januari
Wandeltocht

2020 Uitgaven

2020

1338,75
1045,72
0 Wandeltocht

0,00

Sinterklaas intocht
verkoop letters
attentie leerkrachten
Bijdrage TDS
Sponsoring Rudy Fennema
Verkoop pepermolen
DB bijdrage

Sinterklaasintocht
Stomen pakken
strooigoed
100 pieten en sint
intocht
smink
500 livestream + muziek

Murphy's quiz
Inleg 2019

310

Viswedstrijd
Nieuwjaarsgala

Nei de fakansje party
Diversen
rente
festipe
overboeking
vordering

Totaal

98,48
141,98
180,00
45,60
2,99
150,00

Murphy's quiz
Borrelhapjes
drukwerk
prijzen
benodigdheden en prijzen
benodigdheden en prijzen Agatha
0 Viswedstrijd
0 Nieuwjaarsgala
Hapjes en drankjes
Muziek
Attentie poster
Huur kleding
0,00 Nei de fakansje party
Diversen
0,36 Festipe
30
795,91 overboeking
vergaderingen
bankkosten
overig
kas
saldo rek.courant 31 december
saldo spaarrekening 31 december
4120,74 Totaal

31,79
102,31
0,00

242

0,00

830,00
795,91
252,65
83,38
0,86

1162,79
0
4120,74
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VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE BETREFFENDE JAARREKENING 2020 DOARPSBELANG REDUZUM
Aan de algemene vergadering van Doarpsbelang Reduzum,
Op grond van artikel 16, lid 4 van de statuten, richt de Algemene Ledenvergadering van Doarpsbelang
Reduzum een kascommissie in ter controle van de financiële geldstromen binnen de vereniging. Agatha
Vermeulen en Bartle de Leeuw hebben met instemming van de Algemene Ledenvergadering zitting
genomen in de kascommissie voor het verenigingsjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december
2020. Het bestuur heeft bij monde van de penningmeester de Kascommissie bijgepraat over de financiële
actualiteit van Doarpsbelang Reduzum.
Verslag 2020 Op woensdag 3 maart jl. zijn de leden van de Kascommissie bij elkaar gekomen voor de
kascontrole. Namens het bestuur was aanwezig penningmeester Ranil Korf.
De verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2020 is onderzocht en besproken. De
administratie wordt naar ons oordeel zorgvuldig en adequaat uitgevoerd door de penningmeester. Wij
constateren hiermee dat het bestuur op deugdelijke wijze administratie voert.
Wij zijn van mening dat de stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de
toestand van de vereniging. Wij adviseren de Algemene Ledenvergadering de penningmeester, en
daarmee het gehele bestuur, décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2020.

Reduzum, 7 maart 2021
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Toelichting op de contributieverhoging

Inleiding
Doarpsbelang Reduzum is gegroeid naar een vereniging van ongeveer 350 leden. De leden betalen
jaarlijks een contributie, waarvan de hoogte door de algemene ledenvergadering is vastgesteld. Hierbij
wordt een onderscheid gemaakt in eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.
De hoogte van de huidige contributie is vastgesteld op € 3 per jaar voor eenpersoons- en € 5 voor
meerpersoons huishoudens. De afgelopen jaren zijn de reguliere uitgaven langzaam gestegen. Dit betreft
met name de kostenpost onderhoud en hiervoor kan geen specifieke subsidie worden aangevraagd.
Achtergrond
Doarpsbelang Reduzum wil de contributie laag houden. Verder hebben we geen winstoogmerk. We
gebruiken de ontvangen contributiegelden voor het leveren van diensten voor de ontwikkeling van het
dorp. Naast deze contributie ontvangen we van de gemeente een vast bedrag per inwoner.
Huidige situatie
De afgelopen jaren zijn de onderhoudskosten en overige uitgaven langzamerhand gestegen. Indexatie van
de contributie om de stijgende kosten te compenseren heeft de afgelopen 15 jaar niet plaatsgevonden.
Hierdoor blijft er steeds minder geld over om ook te sparen voor de grotere projecten waarvoor de
gemeente niet direct subsidie geeft, maar wel aan wil bijdragen als Doarpsbelang zelf ook geld inlegt.
Contributieverhoging
Door de contributie inkomsten te verhogen kan er ruimte worden gemaakt in de begroting en kunnen we
zorgen voor een stabiele financiële planning. Het volgende wordt voorgesteld: per 1 januari 2021 wordt
een contributieverhoging doorgevoerd. De contributie wordt daarmee vastgesteld op:
€ 5 per jaar voor eenpersoons huishouden
€ 7,50 per jaar voor een meerpersoons huishouden
Inning contributie
Voor het betalen van contributie maken veel leden gebruik van een automatische incasso. Leden hebben
een machtiging afgegeven om de contributie van 3 of 5 of euro van hun rekening af te schrijven. Bij het
verhogen van de contributie zal vanaf het moment van doorvoering een hoger bedrag van hun rekening
worden afgeschreven. Navraag bij de bank heeft duidelijk gemaakt dat het niet nodig is om van al onze
leden een nieuwe machtiging te ontvangen.
Voorwaarde hiervoor is dat we hier van tevoren goed over moet communiceren. Doarpsbelang Reduzum
zal ruim van tevoren in al haar uitingen aangeven hoe, waarom en wanneer de verhoging ingaat. Zowel
via de algemene ledenvergadering, de website en de dorpskrant wordt de verhoging gecommuniceerd,
zodat leden de mogelijkheid hebben hier kennis van te nemen.
Met vriendelijke groeten,

Penningmeester Doarpsbelang Reduzum
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Statuten Doarpsbelang Reduzum

Naam
Artikel 1.
De vereniging is genaamd “Doarpsbelang Reduzum” en is gevestigd in de gemeente Leeuwarden. De
vereniging is opgericht in het jaar 1919.
Doel
Artikel 2.
a. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling en leefbaarheid van het dorp
Reduzum in de meest uitgebreide zin van het woord.
b. De vereniging heeft geen winstoogmerk.
Duur en verenigingsjaar
Artikel 3.
a. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde duur.
b. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Lidmaatschap
Artikel 4.
a. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en staat alleen open voor natuurlijke personen.
b. De vereniging kent enkel leden.
Leden
Artikel 5.
Iemand die in Reduzum woont kan lid worden hetzij via een eenpersoons huishouden of via een
meerpersoons huishouden. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden
zijn opgenomen.
Artikel 6.
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Einde van het lidmaatschap
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Dit kan wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de
vereniging niet nakomt, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren, of als het lid heeft opgehouden aan de eventuele vereisten
voor het lidmaatschap zoals deze in de statuten staan, te voldoen;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts tegen het einde van
het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het
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4.
5.
6.

7.

lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, als van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Is een opzegging in strijd met het bepaalde in artikel 7 lid 3, dan eindigt het lidmaatschap op het
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
Ontzetting uit het lidmaatschap gebeurt door het bestuur.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging op grond dat redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, en van een besluit
tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de
kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe zo snel
mogelijk schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Jaarlijkse bijdrage
Artikel 8.
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering
zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende
bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijk ontheffing van de verplichting tot
het betalen van een bijdrage te verlenen.
Bestuur
Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.
De benoeming geschiedt uit de leden behoudens het bepaalde in lid 2.
2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
3. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de
open plaats of op de open plaatsen aan de orde komt.
4. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, wijst de algemene vergadering zo spoedig
mogelijk ten minste drie vervangende bestuursleden aan.
Artikel 10.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden
gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vijf jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te
stellen rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar mits het totaal van de zittingstermijnen
niet langer is dan 5 jaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de
plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het
lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.
Artikel 11.
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan
voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie
bekleden.
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2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de
voorzitter en de secretaris worden vastgesteld. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande
bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit
niet beslissend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de
besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
4. Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem
opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer
bestuurders behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming
niet aan hem te wijten is, en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de
gevolgen daarvan af te wenden.
Het besturen van de vereniging
Artikel 12.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door werkgroepen of commissies die door het bestuur worden benoemd.
3. Het bestuur is, met inachtneming van het hierna sub 4 gestelde, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
4. Het bestuur heeft de -slechts intern werkende- goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor:
a. het verkrijgen, bezwaren, vervreemden, stichten, verbouwen of slopen van registergoederen;
b. het huren, verhuren, of op enige wijze vestigen of beëindigen van dergelijke of andere
gebruiksrechten van registergoederen;
c. het aangaan van geldleningen, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de
vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van borgtochten en/of het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;
e. het voeren van processen, waaronder niet is begrepen het voeren van fiscale procedures, het
nemen van conservatoire maatregelen en het optreden in korte gedingen;
f. het aanvragen van het faillissement van de vereniging of van surséance van betaling;
g. het sluiten van arbeidsovereenkomsten;
Vertegenwoordiging
Artikel 13.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of
de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden en aan anderen, om de vereniging
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Jaarverslag
Artikel 14
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening
en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Na verloop van de termijn kan
ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
26

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee
personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar
bevindingen uit.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan
kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan
de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
5. De last aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch
slechts door de benoeming van een andere commissie.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2, tien jaren lang te bewaren.
De algemene vergadering
Artikel 15.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of
statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de
aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping tot de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot
het uitbrengen van één/tiende deel der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering op een termijn niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door
oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de
vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.
Artikel 16.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen
lid van de vereniging is en alle begunstigers. Geen toegang hebben de geschorste leden en geschorste
bestuursleden.
2. Over toelating van anderen dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid dat geen lid van de
vereniging is, heeft een raadgevende stem.
4. Het stemmen bij volmacht is mogelijk door middel van een volmachtformulier en een kopie van een
geldig legitimatiebewijs.
Artikel 17.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de
voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te
wijzen als voorzitter van de vergadering op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter
daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die door de voorzitter van de vergadering en de
notulist worden vastgesteld. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

27

Artikel 18.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een
besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering,
of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft
een tweede stemming plaats.
Heeft dan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen
plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee
personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens
gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel
uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is
uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen
stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is
gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het
verworpen.
7. Over personen kan schriftelijk worden gestemd.
Alle andere stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming
geschied bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden
genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede
een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is
deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en
houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
Artikel 19.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt
schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5. of door een
mededeling op de dorpswebsite of dorpskrant. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste
zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Artikel 20. - Elektronisch stemmen
1. De leden kunnen het stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden
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geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het
stemrecht kan uitoefenen.
2. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel
worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voorafgaand aan die algemene
vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
3. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.
Statutenwijziging
Artikel 21.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijzigingen van de
statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van
dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden of
gepubliceerd in de dorpskrant en/of website.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van de leden tegenwoordig is.
Is niet twee/derde gedeelte van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel dat in de vorige
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan wordt besloten,
mits met tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Ontbinding en liquidatie
Artikel 22.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in
de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. De algemene vergadering besluit over de besteding van een eventueel batig saldo na vereffening
conform het doel van de vereniging. De algemene vergadering kan ook besluiten om een eventueel
batig saldo toe te kennen aan een andere algemene nut beogende instelling.
Artikel 23.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht
bevat, noch met de statuten.

29

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Doarpsbelang Reduzum
(bedoeld in artikel 23 van de statuten)
Begripsbepalingen
Artikel 1
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
de vereniging:

de Vereniging Doarpsbelang Reduzum gevestigd te Reduzum

de statuten:

de statuten van de vereniging, 10 februari 2021

het bestuur:

het bestuur van de vereniging

de ledenvergadering:

de algemene vergadering van leden zoals bedoeld in artikel 15 van de
statuten

schriftelijk:

door middel van een fysiek schriftelijke of digitale vorm van communicatie

Werkgroepen
Artikel 2
1. De vereniging kent werkgroepen die zich bezig houden met een bepaald deelaspect van de
doelstellingen van de vereniging. Werkgroepen zijn van essentieel belang voor het functioneren
van de vereniging in het algemeen en het effectief realiseren van de doelstellingen van de
vereniging in het bijzonder. Het bestuur kan werkgroepen instellen of opheffen indien zij dat in
het belang van de vereniging acht.
2. Uitsluitend leden van de vereniging kunnen lid zijn van een werkgroep. De benoeming tot lid
van een werkgroep wordt geaccordeerd door het bestuur of de betreffende werkgroep. Het
bestuur stelt geen beperkingen aan het aantal leden van een werkgroep. De samenstelling van
de actieve werkgroepen wordt door het bestuur gepubliceerd in de dorpskrant en op de
dorpswebsite.
3. De voorzitter van een werkgroep wordt gekozen door de leden van de werkgroep. Het bestuur
kan aan de werkgroep een voorstel doen voor een kandidaat-voorzitter.
4. De voorzitter van een werkgroep vertegenwoordigt de werkgroep naar het bestuur en is voor
het bestuur het aanspreekpunt van de werkgroep.
5. Het bestuur stelt na overleg met een werkgroep schriftelijk vast met welk deelaspect van de
doelstellingen van de vereniging de werkgroep zich zal bezig houden. De naam van de werkgroep
wordt door het bestuur gekozen op grond van het gekozen deelaspect.
6. Werkgroepen hebben een adviserende taak naar het bestuur. De werkgroep kan gevraagd en
ongevraagd advies aan het bestuur uitbrengen over onderwerpen die het betreffende
deelaspect betreffen, onverminderd de eindverantwoordelijkheid van het bestuur naar de
ledenvergadering. Besluitvorming binnen de werkgroep over de inhoud van een advies aan het
bestuur geschiedt bij meerderheid van stemmen. Bij staken van de stemmen beslist de
voorzitter van de werkgroep.
7. Werkgroepen stemmen hun communicatie over verenigingszaken naar instanties buiten de
vereniging, af met het bestuur. Bij schriftelijke of digitale communicaties van werkgroepen naar
externe instanties wordt het bestuur in cc meegenomen.
8. De lijst van werkgroepen wordt jaarlijks bijgewerkt. Zie hiervoor de bijlage werkgroepen
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9. Binnen 3 weken na een vergadering van de werkgroep stuurt de voorzitter of secretaris de
notulen naar het bestuur van Doarpsbelang Reduzum
10. Leden van de werkgroep kunnen maximaal 5 jaar actief zijn in een bepaalde werkgroep, tenzij
daar door het bestuur van Doarpsbelang Reduzum door gewichtige reden een uitzondering is
gemaakt.

Geldmiddelen
Artikel 3
1. Ieder lid van de vereniging die voornemens is ten behoeve van de vereniging uitgaven te doen,
heeft daarvoor voorafgaande toestemming van het bestuur nodig.
2. Om bedoelde toestemming te verkrijgen voor een project dat een totaalbedrag van €250 te
boven gaat, dient de aanvrager een gespecificeerde en gemotiveerde begroting in te dienen bij
het bestuur. Toestemming door het bestuur moet in dit geval schriftelijk of per digitale
communicatie worden gegeven.
3. Voor uitgaven geringer dan €100 is de penningmeester bevoegd namens het bestuur
toestemming te geven.
4. Voor uitgaven door bestuursleden die rechtstreeks voortvloeien uit een bestuursbesluit wordt
toestemming van het bestuur aanwezig geacht.
5. Alle uitgaven en inkomsten voor de vereniging door bestuursleden of werkgroepleden dienen
gedocumenteerd te worden door middel van kwitanties, nota’s of andere schriftelijke
bewijsstukken.
6. Indien de werkgroep een eigen penningmeester heeft, dan wordt jaarlijks de begroting voor 1
oktober ingediend en deze moet worden goedgekeurd door het bestuur.
7. Jaarlijks binnen 1 maand na het jaareinde worden de jaarcijfers gecontroleerd door de
kascommissie, aangewezen door het bestuur.
Bezittingen
Artikel 4
1. Alle bezittingen van de werkgroepen behoren tot het eigendom van de vereniging. Jaarlijks
wordt de lijst van bezittingen bijgewerkt. Zie hiervoor de lijst bezittingen.
Overige verslaglegging
Artikel 5
1. Naast de financiële verslaglegging wordt jaarlijks tijdens de ledenvergadering verslag gedaan
over de activiteiten van het afgelopen jaar en wordt vooruitgeblikt naar de activiteiten voor
het komende jaar.
De dorpskrant en dorpswebsite
Artikel 6
1. Mededelingen van het bestuur worden in beginsel geaccepteerd voor plaatsing in de
dorpskrant en op de dorpswebsite en vallen buiten de redactionele verantwoordelijkheid.
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Slotbepaling
Artikel 7
1. Dit huishoudelijk reglement wordt gepubliceerd op de website van de vereniging. Alle leden
van het bestuur en de werkgroepen worden geacht bekend te zijn met de inhoud van het
huishoudelijk reglement.
2. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement dienen te worden goedgekeurd door de
algemene ledenvergadering.

Vastgesteld door de ledenvergadering te xxx op xx 2021

BIJLAGE WERKGROEPEN
Ruimtelijke zaken: Planologie, verkeer en sociale zekerheid.
Groenadvies: onderhoud en aanleg openbaar groen.
Welzijn: heeft als werkveld welzijn in brede zin
Wonen: heeft als werkveld wonen – uitvoeren van Woonvisie zoals in het masterplan beschreven
Qlubbred: activiteiten voor de jeugd
Internet: berichtgeving over het dorp via het www in de breedste zin.
Licht en Geluid: organisatorisch en financieel beheer en onderhoud van de dorpsgeluidsinstallaties. Dit
betreft alleen buitenactiviteiten.
Archiefgroep: beheert het dorpsarchief van Reduzum, Friens en Idaerd/Eagum en houdt zich bezig met
de opbouw en organisatie ervan.
Activiteitencommissie: organisatie en coördinatie van sociaal-culturele activiteiten.
4 Meicommissie organiseert jaarlijks de dodenherdenking op 4 mei en eens in de 5 jaar de viering van
de bevrijding op 5 mei.
De Slachtecommissie: organiseert eens in de vier jaar het Reduzum-aandeel van de Slachte Marathon.
Jeu-de-boule en Koersbal: organiseert activiteiten zoals aangegeven.
Contactpersonen: contactpersonen overhandigen een informatiemap aan nieuwe bewoners. Ook innen
zij de jaarlijkse contributie bij contante betalingen.
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Waar hebben Doarpsbelang en de werkgroepen in de afgelopen 5 jaar hun tijd in gestoken?
1.

Via Hilverdafonds financiële ondersteuning gegeven aan diverse projecten in Reduzum
(doorlopend)

2.

Overleg met gemeente over bestrating en groenvoorzieningen (doorlopend)

3.

Diverse groepen digitaal en fysiek ontvangen en rondgeleid, waaronder beleidsmakers en
vertegenwoordigers van verschillende dorpen en wijken, onder meer uit Drenthe en
Denemarken (Reduzum heeft voorbeeldfunctie voor vele andere dorpen; doorlopend)

4.

Overleg met de Trije Doarpen Skoalle (jaarlijks, doorlopend)

5.

Overleg met wethouder Friso Douwstra, de wijkagent, Elkien en de gemeente over diverse
aangelegenheden in het dorp (doorlopend)

6.

Organiseren Dodenherdenking op 4 mei (4mei-commissie, doorlopend)

7.

Klussendienst (Wolwêzen, doorlopend)

8.

Verminderen eenzaamheid/bevorderen contacten tussen dorpsbewoners via
het organiseren van gezamenlijk eten en koffiedrinken (Wolwezen, doorlopend)

9.

Verzorgen nieuwsvoorziening via dorpswebsite + socials (Internetwerkgroep,
doorlopend)

10. Verzorgen onderdeel Reduzum wanneer de Slachtemarathon wordt gehouden
(Slachtekommisje, doorlopend)
11. Organiseren van sociaal-culturele activiteiten als de intocht van Sinterklaas, de Murphy’
Quiz, de wandelvierdaagse, de ‘útswaaiparty’ en het Nieuwjaarsgala (Aktiviteitencommissie,
doorlopend)
12. Oprichten denktank ReduzumFoarút (resultaat toegevoegd aan nieuw
masterplan)

2016

13. Invoeren buurtpreventie via WhatsApp

2017

14. Extra parkeerterrein op de Buorren

2017

15. Renovatie Haedstrjitte /Trije Romers, incl. riolering

2017

16. Renovatie Gorterstrjitte incl. riolering

2017

17. Ingang begraafplaats renoveren

2017

18. Onderhoud schelpenpad Swinlân/vervangen houtwerk klaphekjes

2018

19. Riolering Buorren

2018

20. Ondersteuning voor Oeds fan Fierwei

2018

21. Aktie Geef ze de Vijf (begroeiing stoepen, doorlopend vanaf 2018)
22. Ballenvanger bij kaatsmuur

2018

23. Nieuw bushokje en opstapperron op de Trije Romers

2018

24. Nieuwe paadwizer-borden geplaatst i.v.m. veranderde verkeerssituatie
Gorterstraat

2018
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25. Kabelbaan gerealiseerd in speeltuin Smedingstraat

2018

26. Vissteiger bij Haven hersteld

2018

27. ‘Alarmkaart’ voor alle inwoners van de vier dorpen met contactinformatie van
belangrijke hulpdiensten/ instanties (vanaf 2018, doorlopend)

2018

28. Start vrije inloop voorafgaand aan bestuursvergaderingen

2018

29. Realisatie outdoor beweegpark, samen met de Sportstichting

2019

30. Renovatie trottoir Bangmastrjitte

2019

31. Overleg met jongeren, Qlubb en Sportstichting over plek voor de jongeren +
toekomst Qlubb

2019

32. 100-jarig jubileum en dorpsvlag huis-aan-huis

2019

33. Maandelijkse digitale nieuwsbrief voor werkgroepen (vanaf 2019, doorlopend)
34. Verbeteren bereikbaarheid meldpunt door aanschaf smartphone

2019

35. Inrichten Trije Romers

2019/2020

36. Opstellen en realiseren Masterplan Reduzum 2020-2030

2019/2020

37. Opstellen visie op wonen

2019/2020

38. Organiseren voorlichtingsavond over levenseinde (Wolwêzen)

2019

39. AED, onderhoud/testen/cursussen (doorlopend vanaf 2020)

2020

40. Herinrichting Tsienzerbuorren

2018-2021

41. Realiseren zwemplek en opstellen plan uitbreiding strandje

2018-2021

42. Onderzoek en plan voor verkeersremmende maatregelen op de Ayttawei

2018-2020

43. Voorbereidende werkzaamheden voor aanleg loopbrug van Suderom naar De
Terp

2018-2021

44. Bak met strooizout op De Terp

2020

45. Plaatsen nieuwe boekenkast in de Prinsetún

2020

46. Fietsenstalling en picknicktafel op de Trije Romers

2020

47. Vervanging AED’s in Reduzum, Friens en Idaerd

2020/2021

48. Regelen onderhoud begraafplaats en baarhuisje met de gemeente

2020/2021

49. Opstellen plan voor herinrichting De Haven

2020/2021

50. Veiliger maken oversteek Haedstrjitte/Master Gorterstrjitte middels Juliepalen

2020

51. Reactie op de Volkshuisvestingsvisie van gemeente Leeuwarden

2020
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Een unieke
uitstraling maakt
je zichtbaar.

Logo’s, huisstijlen, drukwerk,
branding en webdesign.

www.jorritbonnema.nl
0652251723

