ALGEMENE
LEDENVERGADERING
donderdag 21 april
20:00 – 21:30 uur
Café-bar De Welp

Foarwurd

Voorwoord

Dit jier wer in Algemiene Ledegearkomste fan
Doarpsbelang Reduzum op de boppeseal by
Jeroen en Lutske van Dijk. Yn de Coronajierren
is it bestjoer tegearre mei de wurkgroepen
trochgien mei it ûntwikkeljen, plannen en
útfieren fan ideeën. Mei it Masterplan 2020 2030 as paadwizer.

Dit jaar weer een Algemene
Ledenvergadering van Doarpsbelang Reduzum
op de boppeseal bij Jeroen en Lutske van Dijk.
In de Coronajaren is het bestuur samen met
de werkgroepen doorgegaan met het
ontwikkelen, plannen en uitvoeren van
ideeën. Met het Masterplan 2020-2030 als
leidraad.

It bestjoer hopet ynkoarten it frije ynrin
healoerke, foarôfgeand oan de
bestjoersgearkomsten, wer iepen te stellen.
Folgje de ynformaasje hjiroer yn de Linepraat
en op de site. Of oars kinne jo ús op
doarpsbelang@reduzum.com berikke. Wy
binne bliid mei de Linepraat en de doarpsside.
Sa kin DB dochs goed mei har leden
kommunisearje en jo op de hichte hâlde fan
wêr 't wy mei dwaande binne of wiene. Wêr 't
de wurkgroepen de ôfrûne jierren mei
dwaande west hawwe, stiet yn it oersjoch.
Ynterne bestjoerswiksels fine ek jierliks plak.
Yn maaie 2021 is Janneke Broers yn it bestjoer
kaam as ekstra bestjoerslid. Fetze Tichgelaar
hat syn wurksumheden as foarsitter ein 2021
dellein. En de termyn fan Marga Hafma sit
derop. Lokkich ha we al ien opfolger, mar we
binne noch op syk nei yn elts gefal ien
bestjoerslid. We gean derfan út dat dit
ynkoarten ek ynfuld wurdt.
It bestjoer wolle jo allegear in noflike
ledegearkomste ta.

Het bestuur hoopt binnenkort het vrije inloop
halfuurtje, voorafgaand aan de
bestuursvergaderingen, weer open te stellen.
Volg de informatie hierover in de Linepraat en
op de site. Of anders kunt u ons via
doarpsbelang@reduzum.com bereiken. 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.
Waar de werkgroepen de afgelopen jaren mee
bezig zijn geweest, staat in het overzicht.
Interne bestuurswisselingen vinden ook
jaarlijks plaats. In mei 2021 is Janneke Broers
in het bestuur gekomen als extra bestuurslid.
Fetze Tichgelaar heeft zijn werkzaamheden als
voorzitter eind 2021 neergelegd. En de termijn
van Marga Hafma zit erop. Gelukkig hebben
wij al een opvolger, maar we zijn nog op zoek
naar tenminste een bestuurslid. We gaan
ervan uit dat dit binnenkort ook wordt
ingevuld.
Het bestuur wenst u allen een prettige
ledenvergadering toe.

AGENDA
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
2. Jaarverslag Doarpsbelang 2021 (bijlage)
3. Jaarverslagen en ideeën voor 2022 van de werkgroepen (bijlage)
4. Financiën
a. Verslagen (bijlage)
b. Bevindingen kascommissie Doarpsbelang Reduzum (bijlage).
Kascommissie: Richard van Dijk en Jeroen van Dijk.
Benoeming nieuw (reserve) commissielid. Wie biedt zich hiervoor aan?
5. Wijziging statuten (bijlage)
6. Bestuurswisseling:
Fetze Tichgelaar is in januari afgetreden en de termijn van Marga Hafma loopt per mei af.
Als opvolger van Fetze en Marga stelt Djoke Reitsma zich beschikbaar.
Daarnaast is Janneke Broers vorig jaar mei als extra bestuurslid gestart.
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 18 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, dit voor 18 april via een briefje kenbaar te maken bij de secretaris Anke van Gorkum,
Buorren 8.
7. Actuele zaken
8. Rondvraag en sluiten
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Verslag algemene ledenvergadering Doarpsbelang Reduzum
op 22 april 2021, via Zoom

Opening, mededelingen en ingekomen stukken: Voorzitter Fetze Tichgelaar verwelkomt
iedereen en in het bijzonder Hendrik Tamsma van Doarpswurk, die de technische ondersteuning
van deze digitale bijeenkomst verzorgt. Er zijn 34 mensen ingelogd via Zoom, maar achter enkele
beeldschermen zitten twee personen, zodat het totaal uitkomt op bijna 40 deelnemers. DB is blij
met deze opkomst.
Doety Heeringa heeft zich afgemeld.
Fetze legt uit dat communicatie vanavond via de chat gaat. Vooraf konden alvast vragen of
opmerkingen worden aangeleverd bij Doarpsbelang. Peter van Kempen heeft hier gebruik van
gemaakt. Fetze geeft namens wurkgroep Romtlike Saken antwoord op zijn vragen:
a. Wat is de stand van zaken omtrent de aanleg van de voetbrug van de Terp?
De loop/fietsbrug is een project van lange adem. Er ligt een plan klaar naar voorbeeld van de
brug over de Zwette. Echter we kunnen niet hard maken dat in de periode van de aanleg van
it Swinlân de gemeente Boarnsterhim een toezegging heeft gedaan voor financiering van de
brug. Naar aanleiding van gesprekken met de gemeente Leeuwarden is gebleken dat we dus
zelf voor de financiering moeten zorgen. Dit kost veel geld zodat we nu naar andere
oplossingen gaan kijken bijv. een stalen brug.
Aanvulling van Richard van Dijk van Romtlike Saken op een reactie van Van Kempen via de
chat: Wij hebben in archieven, in koopcontracten en bij gemeente gekeken, waar mogelijk
een document is, waarin opgenomen dat er een brug zou komen. Maar helaas is dit nergens
in terug te vinden. Er is een brug aangeboden (oude van de Hendrik Algra-weg) door de
gemeente, maar uiteindelijk heeft de gemeente zelf ook weer tijdens dit gesprek besloten om
dit niet door te laten gaan omdat deze dan over 15 jaar weer moet worden vervangen. Maar
zoals Fetze al aangaf, zijn wij er echt erg druk mee bezig en wat ons betreft komt de brug er
zo snel mogelijk.
b. Is het mogelijk meer wandelroutes open te stellen, zoals vanaf de Ayttawei naast Van der
Werff naar de Overijsselsestraatweg en via de dwarsweg van het Swettepad bij Okkinga
richting Weiwiskedyk Wijtgaard? Uiteraard in overleg met de betrokken boeren. Deze
routes zijn al tientallen jaren zeer gewild, ze worden al genoemd in het boekje ‘Kuierpaden in
en rondom Reduzum’ dat begin jaren negentig is opgesteld. Tot nu toe vinden de betreffende
agrariërs het lastig om wandelaars toe te laten. Reactie Van Kempen via de chat: Voor de
kuierpaden snap ik de onmogelijkheden van het eerste idee, maar ik mis dat er wordt
ingegaan op invulling van de overige mogelijkheden uit dat kuierpadenplan van toen. Kan dat
nog opgefrist worden door een nieuwe kijk?
Het bestuur/Romtlike Saken komt hier op terug.
c. De verkeersdruk neemt toe, vooral door onnodig zwaar verkeer door de Buorren,
Haedstrjitte en de Legedyk: wil DB daar nog eens naar kijken? Oplossing zou kunnen zijn de
wegen te declassificeren: B-weg maken of voor zwaar verkeer afsluiten, zodat er op de
TomTom geen vrachtverkeer meer heen wordt geleid en men met kleinere voertuigen gaat
bezorgen bij particulieren. Romtlike Saken: Wij herkennen ons niet in een toename van
onnodig vrachtverkeer. Wel een afname van het noodzakelijk vrachtverkeer door
verplaatsing van het bedrijf van Sjoerd de Boer. Vracht- en landbouwverkeer verbieden lijkt
ons niet haalbaar. Daarnaast hebben we het idee dat het meeste inkomende vrachtverkeer
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een serieuze bestemming heeft. We zijn geen doorgaande route. Misschien dat door de
stremming bij Wytgaard tijdelijk enige toename is, maar niet door hoge voertuigen want die
kunnen niet door de tunnel. Daarnaast hebben we oog voor snelheidsremmende
maatregelen, maar daarvoor geldt ook dat de bewoners van Reduzum de hand in eigen
boezem moeten steken.
d. Complimenten voor DB en de gemeente Leeuwarden voor de groenzorg en openbaar grijs.
Nog steeds een genot vergeleken met Idaarderadiel. Graag nu iets meer aandacht nog voor
inheemse, bedragende struiken zoals meidoorn, vlier en dergelijke: de vogels en de
wandelaars zullen er van genieten.
2. Jaarverslag Doarpsbelang 2020: geen opmerkingen; het verslag wordt goedgekeurd.
3. Jaarverslagen en ideeën voor 2021 van de werkgroepen: Gevraagd wordt of de kuierdriedaagse
door kan gaan. Reactie Jeroen van Dijk namens de Activiteitencommissie: Nee, er wordt
binnenkort wel wat anders georganiseerd door de AC. En op Koningsdag komen de koning en
koningin in het dorp om de mooiste ‘oranje’ tuin uit te zoeken.
4. Financiën
a. Verslagen: Ranil geeft een korte toelichting op de financiële verslagen en legt uit dat een
aantal uitgaven jaarlijks terugkomen. Begroting 2021: AED’s en picknicktafel zijn intussen
gerealiseerd.
b. Bevindingen kascommissie: zoals in de vergaderstukken al aangegeven (pag. 22) is de
commissie akkoord. Vraag Jeroen en Lutske via de chat: Agatha’s naam stond in een kolom
terwijl die daar niet hoorde, hoe kan dat? Ranil: Agatha had dit zelf ook al gezien en
aangekaart. Dit is gebeurd door verkeerd knip- en plakwerk vanuit het Excel-document van
vorig jaar, dat als basis is gebruikt.
Bartle de Leeuw verlaat de kascommissie en Jeroen van Dijk schuift door. Richard van Dijk
biedt zich aan als nieuw reservelid. Gevolg is dat er over twee jaar twee broers in de
commissie zitten, maar statutair is dat geen probleem. DB is blij met de aanmelding van
Richard.
c. Contributieverhoging: Ranil legt uit dat DB een contributieverhoging door wil voeren om
meer financiële ruimte te krijgen om aan vragen en wensen uit het dorp te kunnen voldoen.
Er is één stem tegen, de rest van de aanwezigen is akkoord, zodat het voorstel wordt
aangenomen. De contributie wordt hiermee vastgesteld op 5 euro per jaar voor een
eenpersoonshuishouden en 7,50 euro per jaar voor een meerpersoonshuishouden.
5. Wijzigen statuten en huishoudelijk reglement: Ranil legt nog eens kort uit waarom het bestuur
dit nodig vond. Hij vertelt dat ook de door corona ‘gedwongen’ digitale mogelijkheden erin zijn
opgenomen. De aanwezigen zijn allemaal akkoord met de aanpassingen.
Officieel is het zo dat twee derde van de leden bij de ledenvergadering aanwezig moet zijn om
hierover te stemmen. Dat lukt vanavond niet, vandaar dat er nog een tweede stemming moet
volgen. DB komt hier later op terug.
De proefperiode van een jaar waarin de Verkeerswerkgroep en Kernwerkgroep als één
werkgroep samenwerkten, is voorbij. Fetze meldt dat de werkwijze goed voldoet, zodat
voorgesteld wordt deze nieuwe Wurkgroep Romtlike Saken definitief in te stellen. Ook dit
voorstel wordt door de aanwezigen met een meerderheid van stemmen aangenomen.
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6. Bestuurswisseling: Titia Tilma treedt af, haar bestuursperiode zit erop. Anke van Gorkum heeft
zich beschikbaar gesteld als opvolger. Het bestuur is hier blij mee. De aanwezigen zijn akkoord
en applaudisseren digitaal als bedankje voor Titia en als welkom voor Anke.
Doety Heeringa heeft het afgelopen jaar het meldpunt beheerd. Titia neemt dit het komende
jaar van haar over. Fetze bedankt Doety voor haar inzet voor meldpuntzaken. Uit werkgroepen
zijn dit jaar gegaan: Carina van der Weg (Archiefgroep, verhuisd), Dukke Zijlstra (Archiefgroep,
overleden), Sanne Bijl (Activiteitencommissie, verhuisd), Jan Sake Bosch (Wonen), Rein Fluitman
(Internetwerkgroep). Per vanavond verlaat Richard van Dijk de Wurkgroep Romtlike Saken.
7. Nieuw logo Doarpsbelang Reduzum: Jorrit Bonnema krijgt het woord en laat via een filmpje
zien hoe hij tot het ontwerp kwam. Het logo wordt goed ontvangen door de aanwezigen. Er zijn
veel complimenten voor het logo en het leuke presentatiefilmpje. De gebroeders Van Dijk
vinden met name de kleuren geel/blauw mooi. Andere kreten die in de chat voorbij komen:
mooi man, prachtig, keurig Jorrit.
8. Actuele zaken:
a. Jubileummuntje: DB kreeg voor haar 100-jarig bestaan van een anonieme gever een muntje
uit het jaar van oprichting. DB wil dit muntje graag een mooi pontificaal plaatsje geven en
denkt hierbij aan een plekje bij de ‘jubileumboom’ in de A.J. Smedingstrjitte. Heeft iemand
nog een idee hierover, dan dit graag doorgeven via de chat of mail. Peter van Kempen stelt
voor het in transparant epoxyhars te gieten en zo in een stenen sokkel te verwerken.
b. Onderhoud schelpenpad: een terugkerend onderwerp. Bekeken wordt of bij de klaphekjes
betonplaten kunnen komen, om kuilvorming tegen te gaan.
c. Strandje: uitbreiding/aanpassing hiervan wacht op een reactie van Wetterskip Fryslân.
Romtlike Saken houdt de vinger aan de pols.
d. Renovatie Haven (straat). Ook hier wordt aan gewerkt door Romtlike Saken. De werkgroep
legt de wensen en ideeën uit het dorp (aangegeven in het masterplan) bij de visie van de
bewoners van de straat en onderzoekt de mogelijkheden. Zodra er een concreet plan ligt,
wordt dit bekendgemaakt in het dorp.
e. Dorpstuin: via de keukentafelgesprekken voor het masterplan en via de mail werd de wens
voor een dorpstuin aangegeven. De Groenadviesgroep + enkele mensen die het via de mail
hadden aangekaart, onderzoeken op dit moment de mogelijkheden voor een pluktuin en/of
dorpstuin. Ook hiervoor geldt dat nieuws hierover via de site en Linepraat bekend worden
gemaakt.
9. Rondvraag en sluiten. Er zijn geen overige vragen aangekaart in de chat. Wethouder Friso
Douwstra krijgt het woord en start met een compliment aan Reduzum vanwege het omarmen
van digitale mogelijkheden om contact te houden. Corona heeft grote uitdagingen voor
iedereen gebracht. Douwstra merkt dat de sociale cohesie in dorpen beter is dan in steden. Daar
zit men vaker te dicht op elkaars lip, wat extra uitdagingen met zich meebrengt. De gemeente
heeft een ‘coronapot’ ingesteld om diverse kwetsbare doelgroepen te ondersteunen. Maar
intussen gaan ook de normale zaken door. De gemeente heeft geen zakken vol geld maar er zijn
wel wat middelen beschikbaar om goede ideeën die corona-gerelateerd zijn, uit te voeren.
‘Schroom niet met ideeën te komen’, roept Douwstra op.
Peter van Kempen complimenteert de gemeente om op dit niveau akte van aanwezigheid te
geven. Reactie Douwstra: dank voor het compliment. Maar het is ons werk en we houden graag
contact.
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Hendrik Tamsma vraagt namens Doarpswurk of gemeente Leeuwarden net als gemeente
Waadhoeke financieel wil bijdragen zodat het voor dorpen gemakkelijk wordt om Doarpswurk in
te schakelen bij digitale bijeenkomsten.
De financiële stukken van de Wiete Haven en Merkekommisje zijn nog niet aangeleverd dus die
kunnen vanavond niet worden behandeld. DB gaat ervan uit dat de beide commissies dit zelf
verder afstemmen met het dorp.
Tegen half tien bedankt Fetze iedereen en sluit deze bijzondere vergadering.
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Jaarverslagen werkgroepen

Jaarverslag 2021 Activiteitencommissie

Wederom een jaar waarin het lastig was om activiteiten te organiseren. Het is gelukt om enkele
activiteiten, hetzij in een aangepaste vorm, te laten plaatsvinden. Verschillende activiteiten zijn
georganiseerd in samenwerking met een organisatie, werkgroep en/of commissie. Hieronder volgt
een omschrijving van de activiteiten die in 2021 plaatsgevonden hebben.
Valentijn 14 februari
In samenwerking met de werkgroep reduzum.com zijn er in Reduzum huis aan huis rozen uitgedeeld.
De ontvangers waren veelal blij verrast.
Koningsdag 27 april
Met paard en wagen hebben onze ‘eigen’ Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima Reduzum
bezocht. Alhoewel het aantal versierde tuinen enigszins tegenviel, was het een feestelijke
aangelegenheid. De mooist versierde tuin is beloond met een aardigheidje.
Challenge ‘fytsen yn it hert fan Fryslân’ in de periode van 22 t/m 30 mei
In plaats van een wandeltocht hebben we er dit jaar voor gekozen om een fietstocht te organiseren.
We hebben dit zo georganiseerd dat elk op een eigen gekozen moment(en) een tocht kon fietsen. De
routebeschrijvingen waren online te vinden en via een app konden de gefietste kilometers
bijgehouden en eventueel ook gedeeld worden.
It gelok fan Fryslan 18 en 19 september
Driemaal is scheepsrecht! In september kon de wandeltocht van Tryater eindelijk doorgaan. De
activiteitencommissie heeft samen met vele vrijwilligers bijgedragen aan de organisatie van deze
activiteit. Aan het einde van de wandeltocht konden deelnemers, tegen een kleine vergoeding, een
leuke goodiebag meenemen met producten en waardebonnen geleverd door lokale ondernemers.
Wat Soesto 30 september
Pier21 heeft het stuk ‘Wat Soesto’ opgevoerd. De activiteitencommissie heeft de locatie en de
catering verzorgd. We konden de volle capaciteit van Partycentrum Friens benutten en de
voorstelling was uitverkocht.
Intocht Sinterklaas 20 november
Ook dit jaar moest Sinterklaas zijn intocht enigszins aanpassen. Gelukkig was er dit jaar wel de
mogelijkheid om Reduzum fysiek te bezorgen. Op 20 november heeft Sinterklaas met paard en
wagen een route door Reduzum afgelegd. Hij werd hierbij vergezeld door een aantal Pieten die de
kinderen mochten voorzien van een handje pepernoten. De Pieten hebben deze ochtend gelijk hun
conditietraining gehad, ze moesten erg hun best doen om paard en wagen bij te houden! Voor
sommige kinderen en ouders ging het bezoek van Sinterklaas iets te snel, maar we hebben hem dit
jaar in elk geval weer in levende lijve gezien.
We hebben op het laatste moment helaas moeten besluiten de banketstavenactie af te blazen,
wegens het oplopende aantal besmettingen.
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Murphy’s Quiz 21 november
Daar waren we al klaar voor. De quiz was ‘uitverkocht’. Maar helaas moesten we de quiz afgelasten.
Op dat moment hadden we nog de hoop later de quiz alsnog te kunnen organiseren. Uiteindelijk
hebben we ervoor gekozen om de Murphy’s Quiz om te zetten in een (online) Kahoot! Quiz. Dit heeft
plaatsgevonden op 2 januari 2022.
Activiteiten voor 2022:
• Kahoot Quiz – 2 januari
• Wandel drie daagse – mei
• Foar / nei de fakânsje party – augustus
• Casino avond – oktober
• Banketstaven / pepernotenactie – november
• Intocht Sinterklaas – november
• Murphy’s quiz – november
• Nieuwjaarsgala – 1 januari 2023
Commissieleden:
Johan Bleeker, Jeroen van Dijk, Alle Wijnstra, Albert Bouwstra, Janet Wijnstra, Jitske Postma en
Gradeke Terra
Marga Hafma heeft afscheid genomen van de activiteitencommissie.

Jaarverslag 2021 Groenadviesgroep

De groenadviesgroep bestond ook in 2021 uit Taco Velstra, Lamertus de Ree en Chris Loonstra.
Het afgelopen jaar hebben zij zich met een aantal onderwerpen bezig gehouden.
Er is inzet geweest bij het natuurgebied van de Legedyk. Dit stukje natuur wordt al jarenlang niet
onderhouden en is erg verwilderd met braamstruiken en berenklauwen. De gemeente gaat na het
broedseizoen het stukje onderhoud doen.
Daarnaast heeft de groenadviesgroep meegedacht en geadviseerd over het schelpenpad. Zoals
aangegeven zijn de jaarlijkse onderhoudskosten vrij hoog. Alternatieve opties zijn (eenmalig) ook
zeer prijzig. Op advies van de groenadviesgroep, heeft het bestuur van Doarpsbelang besloten om
het voorlopig het onderhoud iets minder frequent te doen.
Voor de realisatie van een pluktuin/dorpstuin zijn vorig jaar een aantal alternatieven naar voren
gekomen. De groenadviesgroep heeft geadviseerd over 1 locatie. Dit moet nog worden onderzocht
en uitgewerkt in een concreet plan.
Tot slot heeft de groengroep een advies uitgebracht over de boomspiegels in de Haedstrjitte. Dit is
daarna besproken met de gemeente Leeuwarden.

Jaarverslag 2021 Internetwerkgroep

Het afgelopen jaar waren Leo Smit (voorzitter), Robin Sinnema (techniek), Sido Boersma
(vormgeving), Frederik van Dijk (video), Sietie Boersma (redactie en Friens), Wilma van Marrum
(redactie), Joke van Eenenaam (redactie en video), Tjitske Roorda (video), Anneke Boonstra
(Linepraat), Janneke Broers (Doarpsbelang), Titia Tilma (Doarpsbelang) en Fenna Terpstra (secretaris
en Instagram) betrokken bij de Internet werkgroep. De werkgroep is in maart en september fysiek bij
elkaar geweest om te vergaderen.
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De belangrijkste zaken van het afgelopen jaar waren:
Wisseling van de wacht
Tjitske Roorda, Rein Fluitman en Titia Tilma hebben in 2021 afscheid genomen van de
internetwerkgroep. Joke heeft de financiën van Rein overgenomen en Janneke Broers de rol van Titia
vanuit Doarpsbelang.
Statistieken
In groen is de stijging ten opzichte van het voorgaande jaar te zien.
YouTube:
107 abonnees +7

Facebook:
702 volgers

+60

Instagram:
433 volgers

Twitter:
431 volgers

+7

+55

Auteursrecht afbeeldingen
Begin 2021 kregen we een claim voor een afbeelding op de website met auteursrecht. Ranil heeft dit
voor ons afgehandeld. We letten er daardoor nu beter op waar de afbeeldingen vandaan komen en
gebruiken vaker afbeeldingen van gratis beeldbanken. De site is op dit punt ook geüpdatet:
afbeeldingen waarvan we niet zeker wisten of er auteursrecht op zat, hebben we eraf gehaald.
Activiteiten, acties en kom fierder!
Iedere dag heeft de webredactie weer gezorgd voor in ieder geval één nieuw linepraatje en soms
zelfs meer dan één. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar een aantal leuke acties bedacht en
mooie filmpjes gemaakt. Zo hebben we op Valentijnsdag met vrijwilligers van o.a. de wolwêzengroep
en activiteitencommissie rozen rondgebracht in het hele dorp, en hebben we filmpjes gemaakt van
onder andere het afscheid van de groenteboer, burendag en de sinterklaasintocht.
Online archief
Sinds dit jaar werkt de internetwerkgroep in de Google Drive. Zo bouwen we online een archief op en
zijn alle belangrijke bestanden mooi veilig gebundeld. Alleen de leden van de werkgroep hebben
toegang tot de drive.
Adverteerders
Er is een aantal adverteerders gestopt omdat ze zijn verhuisd of opgeheven:
Nieuwe adverteerders Adverteerders gestopt
Boonstra Rioolservice Beelhouwwerkplaats
Binnen-ste-Buiten
Interieur en styling De De Tunnel
Jong
Tabletopper
M.Hol Mediation,
Coaching, Training en
Advies
Sport, spel & spruitjes
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Jaarverslag 2021 werkgroep Romtlike Saken

Op 31 december bestond de wurkgroep uit: Dirk Vermeulen, voorzitter; Marga Hafma ( tevens linking
pin van en naar het Doarpsbelang bestuur); Jens Kooistra, lid; Arvind Korf, lid en Dick van der Gulik,
secretaris. De wurkgroep is het afgelopen jaar vijfmaal bij elkaar geweest.
We namen in het najaar afscheid van Richard van Dijk als langstzittend wurkgroeplid van de
voormalige wurkgroep verkeer en van de kernwurkgroep. Genoemde wurkgroepen zijn in het begin
van het jaar op initiatief van de genoemde leden en met instemming van het Doarpsbelang bestuur
samengevoegd tot de nieuwe wurkgroep Romtlike Saken.
De wurkgroep is voor het dorp actief geweest met de volgende zaken:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Participatie in de door de gemeente voorgestelde opheffing van bushalte Haniastate.
Initiatief en realisatie van de fietsbeugels en nieuwe picknicktafel bij bushalte Trije Romers.
Samenwerking met de gemeentelijke projectgroep van het doorfietspad gedeelte langs
Reduzum tot op de Rijksstraatweg richting Jirnsum m.b.t. bepaalde detaillering en pleidooi
voor behoud bomen.
Participatie in de afstemming rond de kruising van het doorfietspad en de schoolbusroute
naar de Tsienzerbuorren en de bebording en richtingaanwijzers aan beide zijden van de
fietstunnel.
Initiatief om de max. 60 km/u aanduiding aan oostzijde Tsienzerbuorren te verplaatsen naar
de banjonetkruising Overijsselsestraatweg/N354 is helaas niet gehonoreerd.
Participatie in veiligheidbevordering kruising Gorterstrjitte/Haedstrjitte. Overstekende
kinderen op weg naar school hadden niet goed zicht op aankomend verkeer uit de
Gorterstrjitte en andersom. I.s.m. aanwonende (herinrichting zijtuin) en plaatsing van
waarschuwingsbord is de situatie daar binnen de gegeven mogelijkheden verbeterd.
Oversteek Haedstrjitte nabij Gorterstrjitte laten aanpassen zodat rolstoelgebruikers
zelfstandig weer op de stoep kunnen komen. Dit op verzoek van een dorpsgenoot wiens kind
hier hinder van had.
Participatie in de inventarisatie van toekomstige locaties van openbare laadpalen binnen de
bebouwde kom. Voorstel ingediend.
Proefneming met 2 paar bloembakken als snelheidsremming bij tegemoetkomend verkeer
op de Ayttawei. De evaluatie vindt plaats eind februari 2022.
Initiatief uitbreiding en verbetering strand en speelweide aan het einde van de Terp bij de 2de
haven. Het plan ligt klaar voor uitvoering. Het wachten is nog op de ontvangst van de
toegezegde vergunning van het Wetterskip. Streven is gereedkomen voor het begin van de
zomer 2022.
Op verzoek van bestuur Doarpsbelang voorstel ingediend voor verbetering en herinrichting
van de Haven (‘droge haven’). Bestuur Doarpsbelang regisseert tussen de visie/belangen van
de havenbewoners en algemeen belang voor een definitief voorstel naar gemeente.
Initiatief ingediend voor upgrade parkeerplaats Op e iisbaan.
Initiatief ingediend voor realisatie fietspad tussen Idaerd en Hoflânswei richting Grou v.v.
langs het A32-talud. Beide doodlopende stukken Hoflânswei sluiten dan op elkaar aan.
Idee gelanceerd voor aanpassing kruising Trije Romers/Haedstrjitte als snelheidsremming.
Actie max 30 km/u stickers op rolcontainers Haedstrjitte en Ayttawei ter bewustwording.
Ideeën gelanceerd voor een extra snelheidsremming op de Haedstrjitte. Alvorens beide
ideeën een vervolg kunnen hebben, worden in februari 2022 eerst snelheid tellingen
uitgevoerd op een punt in de Haedstrjitte en op de Trije Romers. Afhankelijk van het
resultaat is er vervolg.

11

•

Deelname aan de dorpsschouw waar o.a. knelpunten van de staat en doorgang van de
stoepen, staat van sommige boomspiegels, snoei van openbaar groen, parkeerknelpunten en
ideeën over snelheidsremmende maatregelen aan de orde kwamen.

Jaarverslag 2021 werkgroep Wolwêzen

De werkgroep bestond afgelopen jaar uit: Agatha Vermeulen (voorzitter), Jelly van der Zijl, Aukje de
Vries, Douwtsen Bergsma (Doarpsbelang) en Anneke Mous (notuliste).
De werkgroep is in 2021, 4 keer bij elkaar geweest.
Klussendienst
Dit onderwerp heeft op elke bijeenkomst onze aandacht.
In Linepraat staat iedere maand vermeld, welk lid van de werkgroep die maand contactpersoon is
met haar telefoonnummer. Ook op de site van Reduzum staat wie aanspreekpunt is.
In het afgelopen jaar is er 4 keer een beroep op gedaan door dorpsgenoten.
AED
Er zijn 4 nieuwe AED’s aangeschaft. Financieel mogelijk gemaakt door: Tsjerkefûns, de Sakeclub,
plaatselijk belang Friens/Idaerd/Eagum, sportstichting Reduzum en doarpsbelang Reduzum.
De nieuwe locaties zijn: Stanfriesstrjitte 3 bij fam. Bouma aan de muur en bij Electra, Haedstrjitte 46.
In Idaerd en Friens zijn de locaties gelijk gebleven. In Friens bij het dorpshuis Sytzemawei 4a en in
Idaerd bij fam. Schuurmans, Friesmawei 41.
Contactpersonen AED: Aukje de Vries en Agatha Vermeulen.
De cursussen konden in september 2021 weer doorgaan.
Er zijn 7 mensen geslaagd voor de starterscursus en 22 mensen voor de herhalingscursus AED en
reanimatie. In 2021 is er geen noodoproep geweest waarbij de AED nodig was.
Mei elkoar ite
Na de coronaperiode zijn we in februari 2022 weer gestart. Iedere laatste woensdag van de maand
eten we in it Lokaal bij de kerk. Dorpsbewoners (en soms daarbuiten) kunnen zich hiervoor
aanmelden of worden hierop geattendeerd door Jelly.
Afgelopen oktober is deze groep, bestaande uit 15 personen uit eten geweest naar het Theehuis in
Grou. Ditmaal aangeboden door Wolwêzen, betaald uit de pot van Doarpsbelang. Naar onze mening
had deze groep wel een opkikker verdiend in deze vervelende tijd. Het was zeer geslaagd.
In het dorp hebben zich vrijwilligers aangemeld die het leuk vinden om bij toerbeurt voor deze groep
te koken.
Gezamenlijk koffiedrinken en de Bijpraattafel
Koffiedrinken is iedere 2e dinsdag van de maand in it Lokaal. Gelegenheid om bij te praten,
gemiddeld 10 personen aanwezig.
Bijpraattafel in het café, iedere laatste vrijdag van de maand aan het eind van de middag. Hier komen
gemiddeld 6/8 personen, maar dit moet weer even op gang komen.
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Jaarverslag 2021 Woonwerkgroep

De werkgroep is in 2021 samengesteld. Werkgroep bestond in 2021 uit de volgende leden: Minke
van der Haak en Ranil Korf
De werkgroep heeft In opdracht van Doarpsbelang Reduzum een bijdrage geleverd aan het
masterplan 2020-2030 op het gebied van wonen.
De werkgroep heeft in 2021 onderzoek gedaan van het masterplan en daaruit is het volgende naar
voren gekomen:
•

Zorg en wonen – nader onderzoek gedaan, hier is geen vraag naar zorg-woningen, maar meer
naar zorg dienstverlening. Gezien de omvang van de werkgroep is dit eerst on hold gezet. Dit zal
opgepakt worden indien er mensen zich voor aanmelden om dit punt verder uit te werken.

•

Dorpscoöperatie – onderzocht samen met Elkien. Dit staat op dit moment even in de wacht
gezien er op landelijk en gemeentelijk gebied ook verandering aan zitten te komen naar
verwachting waarbinnen woningen wel kunnen worden toegekend met voorrang aan
dorpsbewoners. We hebben in ieder geval al gesprekken met Elkien gevoerd en deze staat er
positief tegenover om mogelijk woningen te verkopen aan een dorpscoöperatie. Daarnaast is er
ook een internet poll geweest om inzicht te krijgen naar mogelijke plaatsen waar dit kan.

•

Inbreiding – weinig tot geen ruimte – voor nu geen aandacht

•

Uitbreiding – in 2021 geen woningcontingent, dit is gedurende begin 2022 veranderd met de
nieuwe woonvisie van de Gemeente en op basis daarvan is een oproep geweest en is begin 2022
de werkgroep wonen uitgebreid, om zodoende het nieuwbouw punt verder uit te werken.

Jaarverslag QlubbRED 2021

In 2021 hebben wij drie feestjes/activiteiten kunnen organiseren. Een Schuimparty op 9 juli, een
obstakel run tijdens de Merke en op 29 oktober een Halloween feestje. De opkomst was groot en wij
hopen dat wij in 2022 wat meer kunnen organiseren. Begin februari stond Blierherne op onze
planning. Dit kon door corona helaas niet doorgaan. Maar de reservering voor 2023 is al geplaatst.
Verder zijn wij dit jaar weer van plan om elke laatste vrijdag van de maand een activiteit/feestje te
organiseren.
Het bestuur van QlubbRED bestaat uit: Janna Rinske bokma, Klaske Bokma, Romy Kleefstra, Jilles
Kleefstra, Anouk Kleefstra, Britt Steerenberg, Brecht Smit en Ranil Korf vanuit DB.

Van de volgende werkgroepen is geen verslag:
-

Archiefgroep
Slachte
Jeu de boules en koersbal
4 mei commissie
Meldpunt doarpsbelang
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4

Financiële overzichten

Activa
Liquide middelen
Rekening courant DB
Internetsparen DB
Hilverdafonds
deposito
Lûdskommisje
(rekening
opgeheven)
Argyfgroep (rekening
opgeheven)
Ynternetgroep
Swin.Swette
Aktiviteitekommisje

Subtotaal liquide
middelen
Vorderingen
Certficaat
doarpsmune

2021

2020

BALANS
Passiva

20.389,27
38.136,48

23.299,29
38.132,61

14.630,23

14.630,23

0,00

0,00

0,00
3.930,93
257,48
956,88

0,00
2.439,99
426,88
1.162,79

78.301,27

80.091,79

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
Zwemplek Reduzum bijdrage Elkien

2.000,00

2.000,00

Subtotaal
vorderingen

3.000,00

2.000,00

81.301,27

82.091,79

Totaal

2021

2020

Algemene reserve
Resultaat lopend boekjaar
Bestemmingsreserves

22.540,97
1506,1

22.244,89
296,08

Hilverdafonds

15.277,31

15.637,68

Ludkommissje
Argyfgroep
Ynternetgroep
Swin.Swette
Aktiviteitekommisje
Jeu-de-boules / koersbal
Wolwezen
Beweegpark Reduzum
Zwemplek Reduzumsubsidie
AED (Kerk 3000 + DB friens
500)
Qlubbred
Subtotaal reserves +
voorzieningen
Nog te betalen bedragen
Kabelbaan speeltuin
Smedingstrjitte
Veerelement Eend
speeltuin Smedingstrjitte
Vooruitbetaalde bedragen
AED - sake club

Subtotaal nog te betalen
bedragen
Totaal

0,00
1.697,50
3.930,93
4.146,45
881,49
635,49
1.225,00
1.000,00

1.772,50
2.439,99
4.315,45
1.162,79
635,49
1.600,00
1.000,00

18.500,00

18.500,00

0,00
973,11

3.500,00

72.314,35

73.104,87

7.931,42

7.931,42

1.055,50

1.055,50

0,00

8.986,92

8.986,92

81.301,27

82.091,79
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EXPLOITATIEREKENING EN BEGROTING
Kosten

Begroting Rekening Rekening
2021

Kantoorkosten

2021

2020

620,00

0,00

634,57

Administratiekosten

0,00

0,00

90,80

Verzekeringen en
bankkosten

0,00

0,00

391,47

Lidmaatschappen

0,00

0,00

115,00

Attenties

100,00

0,00

46,55

Vergaderingen incl ALV

750,00

0,00

Investeringen

0,00

Subsidie uit
Hilverdafonds

614,47

Totaal kosten

2.084,47

0,00 10.750,48

0,00

Rente
Hilverdafonds

614,47

0,00 12.643,34

2.084,47

0,00 12.643,34

Begroting Rekening Rekening
2021

Rente
ontvangen
Contributie
leden
Declaratie
dorpsbudget
gemeente

Sponsoring en
subsidie
investeringen

Resultaat (positief)
Totaal

Opbrengsten

Totaal
opbrengsten
Resultaat
(negatief)
Totaal

2021

2020

0,00

0,00

3,95

1.800,00

0,00

1.821,00

10.400,00

614,47

12.814,47
-10.730,00
2.084,47

0,00 10.400,00

41,28

100,00

0,00

614,47

41,28 12.939,42
-41,28

-296,08

0,00 12.643,34
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Omschrijving
AED aanschaf
Wolwêzen
Romtelike saken (500
picknick tafel) / 1000 overig
Activiteiten comm
Strand Reduzum
factuur: 2021177 schoonmaken schelpenpad Wonen - woonadvies
Diverse uitgaven
Vogelhuisjes
Bonnema - Logo
Doarpsbelang Reduzum
Ondhoudscontract AED - 4e
AED - Lips educatie friesland
Onderhoud AED 3x - Lips
Bijdrage valentijnsactie internetwerkgroep
4 mei herdenking krans
Schuimparty - Qlubbred
Gemeente Lwd - Afkoop
onderhoud beweegpark
bloembakken Ayttawei
declaratie praxis hydrokorrel
Ayttawei
advertentie in linepraat
beweegpark -DB Reduzum
Levering en plaatsen
zitbankjes tbv zwemstrand
534,29 -/- 500 subsidie
gemeente Leeuwarden
Stichting Doarpswurk
L212214 - Lidmaatschap
Linepraat 2021-2022
declaratie 2 harken voor
schelpenpad
Camping Blierherne Amela Qlubbred
Totaal

INVESTERINGEN DOARPSBELANG 2021
Kosten
Opbrengsten
Sum
7.678,19
5.700,00
1.978,19
0,00

Begroting
2.000,00
500,00

Verschil
-21,81
-500,00

600,00

600,00
0,00
0,00

1.500,00
500,00
1.000,00

-900,00
-500,00
-1.000,00

3.484,80

3.000,00
1.500,00
1.000,00

140,00

3.484,80
0,00
0,00
140,00

484,80
-1.500,00
-1.000,00
140,00

423,50

423,50

423,50

-181,02

-181,02

490,05

490,05

490,05

150,00
40,00
387,20

150,00
40,00
0,00

150,00
40,00
0,00

3.423,75
56,00

3.423,75
56,00

3.423,75
56,00

24,98

24,98

24,98

15,00

15,00

15,00

34,29
30,00

34,29
30,00

34,29
30,00

15,00

15,00

15,00

15,90

15,90

15,90

700,00

700,00

700,00

85,35

17.794,01

266,37

387,20

6.353,57

11.440,44

11.000,00

440,44
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INVESTERING DOARPSBELANG 2022 BEGROTING
Omschrijving

Begroting

Wolwêzen

500,00

Romtelike saken (diverse activiteiten)

1.500,00

Activiteitencommissie

500,00

Strand Reduzum

2.000,00

Schoonmaken schelpenpad

3.000,00

Wonen - woonadvies

1.000,00

Diverse uitgaven

1.500,00

Onderhoud AED

500,00

Qlubbred

500,00
11.000,00

INTERNETWERKGROEP
Inkomsten
Beginsaldo bank

Uitgaven
2.439,99

Contributie MKB leden 2019

20,00

Bankkosten 2020

5,26

Contributie MKB leden 2020

910,00

Bankkosten 2021

58,30

Contributie MKB leden 2021

800,00

Internetkosten

241,01

Valentijn

600,00

Donatie

-

Drukwerk

-

Kom Fierder

-

Contributie

-

Valentijn
Saldo bank
Totaal

4.769,99

534,49
3.930,93
4.769,99
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AKTIVITEITENKOMMISJE
Inkomsten
saldo rek.courant 1 januari
saldo spaarrekening 1 januari
saldo spaarrekening 1 januari

2021 Uitgaven
1.162,79

2021

0,00
Koningsdag
Huur kleding Koningsdag
Attenties koningsdag

27,50
46,45

Bijdrage Sinterklaasintocht
School

Sinterklaasintocht
200,00 Strooigoed
Kosten Sint en Pieten
Attenties Sint intocht
Schoenletters

38,57
175,00
18,67
65,55

Gelok fan Fryslân
Inkomsten pin

Gelok fan Fryslân
180,00 Geluks Brownies
Gelok

110,00
20,95

Diversen
Overboeken

Totaal

Diversen
0,16 bankkosten
saldo rek.courant 31 december
saldo spaarrekening 31 december
saldo spaarrekening 31 december
1.542,95 Totaal

SWIN SWETTE
Inkomsten
saldo rek.courant 1 januari

2021
€ 426,88

Totaal

€ 426,88

Uitgaven
Sinterklaasintocht
Lunch Sint en Piet
Pier 21 Wat soest do
Attenties
Koffie en Drank
Diversen
Bankosten
Linepraat
saldo rek.courant 31 december
Totaal

83,38
956,88
0,00
0,00
1.542,95

2021

€ 24,25
€ 51,43
€ 13,50
€ 65,22
€ 15,00
€ 257,48
€ 426,88
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VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE BETREFFENDE JAARREKENING 2021 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. Mevrouw Van der Meulen en de heer 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 2021. Het bestuur heeft bij monde van de penningmeester de
Kascommissie bijgepraat over de financiële actualiteit van Doarpsbelang Reduzum.
Verslag 2021 - op woensdag 3 maart jl. zijn de leden van de Kascommissie bij elkaar gekomen voor de
kascontrole. Namens het bestuur waren aanwezig Ranil Korf als penningmeester.
De verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2021 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 de 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 2021.
Getekend op 7 maart 2022,

Richard van Dijk

Jeroen van Dijk
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Statuten Doarpsbelang Reduzum

ONTWERP

mr. G. (Gerben) Elsinga
Westersingel 39, Sneek
Postbus 458 8600 AL Sneek
telefoon: 0515-57 09 00
fax:
0515-43 89 32
e-mail: sneek@elannotarissen.nl

Dit ontwerp wordt u toegestuurd
zodat u voor het ondertekenen van
de akte van de inhoud kennis kunt
nemen. Wilt u, als er onjuistheden
voorkomen
in de persoonsgegevens of elders in
het ontwerp, zo spoedig mogelijk met
de behandelaar contact opnemen?
Als u zelf bij de ondertekening van de
akte komt, moet u een geldig
legitimatiebewijs kunnen tonen.

Versiedatum ontwerp: 17 maart 2022
Zaaknummer: 71556.01/GEL
STATUTENWIJZIGING DOARPSBELANG REDUZUM
Op *[passeerdatum] verschenen voor mij, mr. Gerben Elsinga, notaris in de gemeente SúdwestFryslân, kantoorhoudende te Sneek:

1.

mevrouw Antje Janke van Gorkum, geboren te Idaarderadeel op zeven september
negentienhonderdzeventig (07-09-1970), (Nederlands paspoort nummer: NP6FCJ2F1,
uitgegeven te Leeuwarden, op veertien december tweeduizend zeventien (14-12-2017)),
wonende te 9008 SW Reduzum, Buorren , geregistreerd als partner; ------------------------------------------------2. de heer Ranil Nalaka Korf, geboren te Colombo, Sri Lanka op negen juli -------negentienhonderdeenentachtig (09-07-1981), (Nederlands rijbewijs nummer: -- 5679894655,
uitgegeven te RDW, op zeventien maart tweeduizend ------------ eenentwintig (17-03-2021)), wonende
te 9008 TL Reduzum, D.S. Bangmastrjitte91, gehuwd. ---------------------------------------------------------------De comparanten verklaarden ter uitvoering van een besluit genomen in de op ------*_________________________ te Reduzum gehouden ledenvergadering van de --- vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid: Doarpsbelang Reduzum, ingeschreven - in het handelsregister onder
dossiernummer 4000399 (in welke vergadering de------ comparanten tevens tot het doen verlijden van
deze akte zijn gemachtigd) hierbij de statuten van de vereniging zodanig te wijzigen dat zij in hun
geheel komen te ------ luiden als volgt: ----------------------------------------------------------------Artikel 1 -----------------------------------------------------------------------Naam en Zetel ------------------------------------------------------------------

1.

De vereniging draagt de naam: Doarpsbelang Reduzum.----------------------20

2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden. ----------------------------Artikel 2 -----------------------------------------------------------------------Doel ----------------------------------------------------------------------------

1.

De vereniging heeft ten doel: -----------------------------------------------a.
het bevorderen van harmonische ontwikkeling en leefbaarheid van het dorp Reduzum; -----------------------------------------------------------b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband--houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. ---------------------------------------------------------------------------

2.

De vereniging heeft niet tot doel het maken van winst ter verdeling onder haar leden----------Artikel 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leden. Ereleden. Begunstigers. --------------------------------------------------------------------------------------------

1.
2.

Leden van de Vereniging kunnen zijn zij die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt. --------------Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden, ereleden en--------begunstigers zijn opgenomen. --------------------------------------------------------------------------------------3. Ereleden zijn personen, die zich voor de Vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt enop voorstel van het Bestuur door de Algemene Vergadering - met volstrekte meerderheid van--de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig --- zijn benoemd en deze benoeming hebben-------aanvaard. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de Vereniging financieel -- te steunen met
een door de Algemene Vergadering vast te stellen minimumbijdrage. ----------------------------------5. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun - bij of -----------krachtens de Statuten zijn toegekend en opgelegd. -----------------------------------------------------------Artikel 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toelating. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.
2.

Het Bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers. --------------------------------Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten. ----------Artikel 7. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einde van het lidmaatschap en einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers. -------------1. Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt: --------------------------------------------------------------------a. door de dood van het lid; ------------------------------------------------------------------------------------------b. door opzegging door het lid; -------------------------------------------------------------------------------------c. door opzegging door de Vereniging. ----------------------------------------------------------------------------Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap
bij de Statuten gesteld te voldoen, wanneer het lid de verplichtingen van het lid jegens de--------Vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan------worden het lidmaatschap te laten voortduren; ----------------------------------------------------------------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 door de Vereniging geschiedt door het Bestuur. --------------------3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts geschieden tegen
het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
Echter kan het lidmaatschap in ieder geval worden beëindigd tegen het eind van het boekjaar,
volgend op het boekjaar waarin wordt opgezegd. -------------------------------------------------------------Voorts kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de Vereniging of van het
lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. -------------------4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het voorgaande lid, doet het lidmaatschap eindigen
op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. ----------------21

5.

Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat het -lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Vereniging in een andere rechtsvorm of tot
fusie of splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. ------------------------------------------6. Een lid kan voorts het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand -----nadat het lid een besluit, waarbij de rechten van het lid zijn beperkt, ofwel de verplichtingen ---van het lid ten opzichte van de Vereniging zijn verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld.
Het besluit is alsdan niet op het betreffende lid van toepassing. ------------------------------------------Een lid is niet bevoegd door opzegging van het lidmaatschap een besluit, waarbij de geldelijke -rechten en verplichtingen van het lid zijn gewijzigd, ten opzichte van het betreffende lid uit te --sluiten. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur. ----------------------------------------------8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op grond dat een lid de
verplichtingen van het lid jegens de Vereniging niet nakomt, alsook 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. -------------------------------Het betrokken lid wordt daartoe ten spoedigste Schriftelijk van het besluit met opgave van ------redenen in kennis gesteld. -------------------------------------------------------------------------------------------Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande
evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de Algemene Vergadering waarin het in dit
lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden. --------------------------------------------------9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. ---------------------------------------------------------------------------10. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door ----------opzegging worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende boekjaar ---voor het geheel blijft verschuldigd. ---------11. Opzegging als in het vorige lid bedoeld door de Vereniging geschiedt door het Bestuur. -----------Artikel 8. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaarlijkse bijdragen. Verbintenissen. ------------------------------------------------------------------------------------1. De leden en de begunstigers 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. Ereleden - voor zover zij niet tevens lid zijn - betalen geen jaarlijkse bijdrage, maar hebben ------overigens dezelfde rechten als de leden. -------------------------------------------------------------------------3. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de -----------verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. --------------------------------------------------4. Het Bestuur is, na daartoe verkregen toestemming van de Algemene Vergadering, bevoegd -----verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden. -----------------------------------------------------------Artikel 9. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestuur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal van vijf (5) of -----meer personen die door de Algemene Vergadering worden benoemd. ----------------------------------De benoeming van bestuurders geschiedt uit de leden van de Vereniging, behoudens het --------bepaalde in lid 2 van dit artikel. ------------------------------------------------------------------------------------2. De Algemene Vergadering kan besluiten dat één bestuurder buiten de leden wordt benoemd. -3. De benoeming van bestuurders geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. -------------------------------------------------------------------------------Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het Bestuur als tien procent (10%)
of meer van de leden. ------------------------------------------------------------------------------------------------De voordracht van het Bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. --------22

Een voordracht door leden als voormeld moet vóór de aanvang van de vergadering Schriftelijk bij
het Bestuur worden ingediend. -------------------------------------------------------------------------------------4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee
derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de - Algemene Vergadering,----------genomen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden vertegenwoordigd is.
Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de
voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de ---------voordracht wordt ontnomen. ---------------------------------------------------------------------------------------5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering overeenkomstig het ---------voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de
Algemene Vergadering vrij in de keus. ---------------------------------------------------------------------------6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.Artikel 10. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einde lidmaatschap Bestuur. Periodiek aftreden. Schorsing. ----------------------------------------------------1. Elke bestuurder, ook wanneer de bestuurder 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. Elke bestuurder treedt uiterlijk drie jaar na diens benoeming af, volgens een door het Bestuur op
te maken rooster van aftreding. De aftredende is eenmaal herkiesbaar voor een periode van twee
jaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van de ----voorganger van de nieuw benoemde bestuurder in. ------------------------------------------------------------3. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts: -------------------------------------------------------------a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging ten aanzien van een bestuurder die
uit de leden benoemd is; ----------------------------------------------------------------------------------------------b. door bedanken. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 11. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Functies in het Bestuur. Besluitvorming van het Bestuur.---------------------------------------------------------1. Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. -----Het Bestuur kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurder kan meer dan één functie bekleden. ------------------------------------------------------------------------------------2. Van het verhandelde in elke vergadering van het Bestuur worden door de secretaris notulen ----opgemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en zoveel mogelijk --------worden ondertekend. -------------------------------------------------------------------------------------------------Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de
ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. ---------------------------------------3. Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook Schriftelijk worden genomen,
mits met algemene stemmen van alle bestuurders. -----------------------------------------------------------4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het --belang van de Vereniging en de met haar verbonden organisatie. ---------------------------------------Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door
de Algemene Vergadering. -------------------------------------------------------------------------------------------5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de -----besluitvorming door het Bestuur worden gegeven. -----------------------------------------------------------Artikel 12. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Taak van het Bestuur. Vertegenwoordiging. Vergoedingen. -----------------------------------------------------1. Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vereniging. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vereniging en de met haar verbonden organisatie. -------------------------------------------------------------------------------23

2.

Indien het aantal bestuurders beneden drie is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd. ------------------Het Bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen
waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt. -------------------------------------In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende ----------bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. -------------------------------------------------------------------In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de -----Vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Algemene Vergadering ------steeds moet zijn aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de ----omstandigheid dat -----------------------------------------------------------------------------------------------------a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte
of andere oorzaken; of ------------------------------------------------------------------------------------------------b. de bestuurder is geschorst. ----------------------------------------------------------------------------------------

3.

Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te --doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur worden benoemd. ----------------------------4. Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van ----------------registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot --------------zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de ----Vereniging ter zake van deze handelingen. ----------------------------------------------------------------------Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de Algemene Vergadering kan tegen ----derden beroep worden gedaan. ------------------------------------------------------------------------------------5. De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring te ---------onderwerpen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden
meegedeeld. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Onverminderd het in lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de Vereniging vertegenwoordigd door het Bestuur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan hetzij de voorzitter, hetzij twee --------andere bestuurders. ---------------------------------------------------------------------------------------------------7. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. ------------------------------------------------Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. -----------------------Artikel 13. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestuursverslag. Rekening en verantwoording. ---------------------------------------------------------------------1. Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar. ----------------------------------------2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden,
op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en ----------verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend. --------------------------------------------------3. Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het --------boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de --------Algemene Vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over
het gevoerde beleid. --------------------------------------------------------------------------------------------------Het Bestuur legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten met een -----------toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over. ------------------------------------------Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of
meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. --------------------Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte van de gezamenlijke bestuurders vorderen dat de bestuurders deze verplichtingen nakomen. -----------------------------------------------------------------24

4.

De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële commissie van ten ------minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur. --------------------------------De financiële commissie onderzoekt de in de tweede volzin van lid 3 van dit artikel genoemde
stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. -----------------Het Bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas van de Vereniging en de waarden
te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor
raadpleging beschikbaar te stellen. ---------------------------------------------------------------------------------5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere ----------------------------------boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële commissie zich door een deskundige doen ------bijstaan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ---herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere financiële commissie. ----------------7. Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en ---andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in lid 8 --van dit artikel bepaalde. ----------------------------------------------------------------------------------------------8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans -en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en --bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd ------leesbaar kunnen worden gemaakt. --------------------------------------------------------------------------------Artikel 14. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Algemene Vergaderingen. -------------------------------------------------------------------------------------------------1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of de Statuten aan het Bestuur zijn opgedragen. ---------------------------------------------------------2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een Algemene --------------------Vergadering - de jaarvergadering - gehouden. -----------------------------------------------------------------In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: ------------------------a. het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag
van de aldaar bedoelde commissie; --------------------------------------------------------------------------------b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende - boekjaar; -------c. voorziening in eventuele vacatures; ---------------------------------------------------------------------------d. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. -

3.

Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk
oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de Statuten verplicht is. -------------------------4. Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als ----------bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste één tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken
na indiening van het verzoek. ---------------------------------------------------------------------------------------Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de ------------verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de Vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 18 vermelde oproepingstermijn. ------------------------------------De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de ------------vergadering en het opstellen van de notulen. -------------------------------------------------------------------Artikel 15. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toegang en stemrecht. ------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de Vereniging, de bestuurder die -geen lid van de Vereniging is, alle ereleden en alle begunstigers. ------------------------------------------
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Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in lid 8 van artikel 7 en --------geschorste bestuurders. ----------------------------------------------------------------------------------------------2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de Algemene
Vergadering. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Ieder lid van de Vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. -----------------------------------------De bestuurder die geen lid van de Vereniging is, heeft een adviserende stem. ------------------------4. Een lid kan de stem van het lid door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. --5. Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe -----heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door - middel van een elektronisch --------communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het
communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden -bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan ---------------kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid ---------daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen. ------------------------------------6. Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen ---------voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden --uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal
daartoe aangewezen e-mailadres. ---------------------------------------------------------------------------------Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden-----uitgebracht. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 16. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voorzitterschap. Notulen. -------------------------------------------------------------------------------------------------1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Vereniging of door de ---plaatsvervanger van de voorzitter. ---------------------------------------------------------------------------------Ontbreken de voorzitter en de plaatsvervanger van de voorzitter, dan treedt één van de andere
bestuurders door het Bestuur aan te wijzen als voorzitter op. ---------------------------------------------Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering -------daarin zelf. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter-----------vergadering aanwezige persoon. ------------------------------------------------------------------------------------

2.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de --------voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de -voorzitter en de notulist
worden vastgesteld en ondertekend. ------------------ -----------------------------------------------------------Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de -------ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. ---------------------------------------Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde
doen opmaken. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.-----Artikel 17. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Besluitvorming van de Algemene Vergadering. ----------------------------------------------------------------------1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van
een stemming is beslissend. -----------------------------------------------------------------------------------------Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een ---niet Schriftelijk vastgelegd voorstel. --------------------------------------------------------------------------------

2.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de --------juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of door middel van ------------stembriefjes geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt ----------------------------------Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ----26

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Stemmen die overeenkomstig artikel 15 lid 6 vóór de Algemene Vergadering elektronisch zijn
uitgebracht, worden eveneens geacht te zijn uitgebracht in de nieuwe stemming. -------------------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. -----------------Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. ------------------------------------Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, ---heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming --tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. --------------------------------------------------------------------Heeft alsdan weer 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle stemmingen geschieden mondeling. ------------------------------------------------------------------------Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen door middel van stembriefjes worden ----------uitgebracht. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde ---------verlangen dat de stemmen door middel van stembriefjes worden uitgebracht. -----------------------Stemming door middel van stembriefjes geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. ------------Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming -----verlangt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een eenstemmig 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding van de Vereniging. --

9.

Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen -----geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde ----komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding van de Vereniging- ook al is de oproeping 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 18. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bijeenroeping Algemene Vergadering. ----------------------------------------------------------------------------------

1.

De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, onverminderd het ------bepaalde in artikel 14 lid 4. ------------------------------------------------------------------------------------------De oproeping geschiedt Schriftelijk aan de adressen (waaronder begrepen e----- mailadressen) -van de leden en de begunstigers volgens het register bedoeld in artikel 5. De termijn voor de --oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.-------------------------------------------------------------------27

Indien een lid of een begunstiger hiermee Schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden --door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het -adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan de Vereniging is bekend gemaakt. ---------------2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde
in de artikelen 19 en 20. ----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 19. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wijziging van de Statuten. ------------------------------------------------------------------------------------------------1. Onverminderd het bepaalde in artikel 17 leden 8 en 9 kan in de Statuten geen -verandering ----worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging ---van de Statuten zal worden voorgesteld. ----------------2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging
van de Statuten hebben gedaan, moeten ten minste 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. ---------------------------------------------------------------------------------------3. Een besluit tot wijziging van de Statuten behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte --stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of ----------vertegenwoordigd is. --------------------------------------------------------------------------------------------------Is niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering
een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering
waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid
van - ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. --------------------------------------------4. Een wijziging van de Statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is -----opgemaakt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd. ----------------------------------------Artikel 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ontbinding. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. -------------Het bepaalde in de leden 1 en 3 van artikel 19 is van overeenkomstige toepassing. -------------------2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het Bestuur kan besluiten -------andere personen tot vereffenaar te benoemen. ----------------------------------------------------------------3. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Vereniging wordt besteed ten behoeve van een ----algemeen nut beogende instelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend het algemeen nut beoogt. ------------------------------------------------------------------------------4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. ---------------------------------------------------------------------5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek van ---------toepassing. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 21. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Huishoudelijk reglement. --------------------------------------------------------------------------------------------------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. --------------------------------------------------------------------------------Slotverklaring. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ten slotte verklaarden de comparanten dat van het verhandelde in gemelde ledenvergadering blijktuit de notulen, waarvan een *uitttreksel/exemplaar aan deze - akte wordt gehecht. ----------------------SLOT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, voor - zover nodig,----aan de hand van de daartoe bestemde documenten vastgesteld. -----------------------------------------------28

WAARVAN AKTE, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------in minuut opgemaakt is verleden te Sneek op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ----------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten en de gegeven toelichting ----daarop, waarbij zij zijn gewezen op de gevolgen van de akte, hebben deze eenparig verklaard van de
inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te ----stellen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, ondertekend door de comparanten en daarna door
mij, notaris, ondertekend, om
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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 Abel Reitsma, de wijkagent, Elkien en de gemeente over diverse
aangelegenheden in het dorp (doorlopend)
6. Organiseren Dodenherdenking op 4 mei (4 mei-commissie, doorlopend)
7. Klussendienst (Wolwêzen, doorlopend)
8. Verminderen eenzaamheid/bevorderen contacten tussen dorpsbewoners via het
organiseren van gezamenlijk eten en koffiedrinken (Wolwêzen, doorlopend)
9. Verzorgen nieuwsvoorziening via dorpswebsite + socials (Internetwerkgroep, doolopend)
10. Verzorgen onderdeel Reduzum wanneer de Slachtemarathon wordt gehouden
(Slachtekommisje, doorlopend)
11. Organiseren van sociaal-culturele activiteiten als de intocht van Sinterklaas, Murphy’s
Quiz, de wandelvierdaagse, útswaaiparty en het Nieuwjaarsgala (Aktiviteitencommissie,
doorlopend)
12. Invoeren buurtpreventie via WhatsApp
2017
13. Extra parkeerterrein op de Buorren
2017
14. Renovatie Haedstrjitte/Trije Romers, incl. riolering
2017
15. Renovatie Gorterstjitte incl. riolering
2017
16. Ingang begraafplaats renoveren
2017
17. Onderhoud schelpenpad Swinlân/vervangen houtwerk klaphekje
2018
18. Riolering Buorren
2018
19. Ondersteuning voor Oeds fan Fierwei
2018
20. Aktie Geef ze de Vijf (begroeiing stoepen, doorlopend vanaf 2018)
2018
21. Ballenvanger bij kaatsmuur
2018
22. Nieuw bushokje en opstapperron op de Trije Romers
2018
23. Nieuwe paadwizer-borden geplaatst i.v.m. veranderde verkeerssituatie Gorterstrjitte 2018
24. Kabelbaan gerealiseerd in speeltijd Smedingsstraat
2018
25. Vissteiger bij Haven hersteld
2018
26. ‘Alarmkaart’ voor alle inwoners van de vier dorpen met contactinformatie van
belangrijke hulpdiensten/instanties (in 2021 stopgezet, info via www.reduzum.com
en Linepraat)
2019
27. Start vrije inloop voorafgaand aan bestuursvergaderingen
2018
28. Realisatie outdoor beweegpark, samen met de Sportstichting
2019
29. Renovatie trottoir Bangmastrjitte
2019
30. Overleg met jongeren, Qlubb en Sportstichting over plek voor de jongeren +
toekomst Qlubb
2019
31. 100-jarig jubileum en dorpsvlag huis-aan-huis
2019
32. Maandelijkse digitale nieuwsbrief voor werkgroepen (2019, doorlopend)
2019
33. Verbeteren bereikbaarheid meldpunt door aanschaf smartphone (gestopt in 2022)
2019
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Inrichten Trije Romers
2019-2020
Opstellen en realiseren masterplan Reduzum 2020-2030
2019-2020
Opstellen visie op wonen
2019/-2020
Organiseren voorlichtingsavond over levenseinde (Wolwêzen)
2020
AED, onderhoud/testen/cursussen (doorlopend vanaf 2020)
2020
Herinrichting Tsienzerbuorren
2018-2021
Realiseren zwemplek en opstellen plan uitbreiding strandje
2018-2021
Onderzoek en plan voor verkeersremmende maatregelen op de Ayttawei
2018-2020
Voorbereidende werkzaamheden voor aanleg loopbrug van Suderom naar
De Terp
2018-2021
Bak met strooizout op De Terp
2020
Plaatsen nieuwe boekenkast in de Prinsetún
2020
Fietsenstalling en picknicktafel op de Trije Romers
2021
Vervanging AED’s in Reduzum, Friens en Idaerd
2020-2021
Regelen onderhoud begraafplaats en baarhuisje met de gemeente
2020-2021
Opstellen plan voor herinrichting De Haven
2020-2021
Veiliger maken oversteek Haedstrjitte/Master Gorterstrjitte middels Juliepalen 2021
Reactie op de Volkshuisvestingsvisie van gemeente Leeuwarden
2020
Realiseren i.s.m. de Gemeente van een openbaar parkeerterrein Op’e Iisbaan 2022
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