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      Eenvoudig Jaarverslag 2017 van DBF gecombineerd met BHC,  

            t.g.v. herfst-ledenvergadering op 14 december. 

1. Dit jaar 2017 kwam het bestuur van de vereniging Dorpsbelang Fochteloo 10 keer 

in vergadering bijeen. Van die vergaderingen zijn notulen gemaakt en zullen per 

jaargang voor akkoord getekend en geborgd worden, zowel op papier als digitaal. 

Het een en ander op wens van de voorjaarsledenvergadering 2016. 

 

2. De Beheercommissie kwam 12 maal bijeen voor beraadslaging, naast het nodige 

dagelijkse overleg tussen beheerders onderling en/ of met derden. 

 

3. Op 9 januari ontving het bestuur een schrijven van B&W, met de bevestiging dat de 

Raad akkoord is gegaan met de door SODO (Stichting Overkoepelende Dorpshuizen 

in  Ooststellingwerf) toegezegde tien mille voor de renovatie van de centrale 

verwarming in ons dorpshuis. Willem Goettsch nam vooralsnog de uitvoerdersrol 

namens DBF-BHC op zich. 

 

4. Op 12 januari kreeg het project “AED" een vervolg. Bestuurder Joke regelde een 

opleidingscursus met acht deelnemers. Het bestuur had daarmee een lijst van 18 

personen op papier, die bekend zijn met reanimatie en AED. Deze lijst zou de 

Beheerder bij de bar ophangen en actueel houden. 

 

5. De eerste echte activiteit in het pas begonnen 2017, was de nieuwjaarskoffie op 14 

januari. Het bestuur mocht zich  verheugen in een mooie opkomst en warme 

gezellige belangstelling. Met z’n allen gezeten in een grote kring, bracht levendige 

gesprekken goed op gang. In de Nieuwjaarsspeech maakte de voorzitter de 

plannen voor dit nog jonge jaar bekend. Veel aandacht was er voor de diverse 

activiteiten in het kader van 500 jaar Ooststellingwerf en de projectaanvragen bij 

het “Fonds precariogeld” van de Gemeente voor  de projecten “Daglicht in Et 

Legien” en “ontsluiting kampen Ybenheer en Oranje”. 

 

6. Harm en Roelof brachten op 21 januari een avondvullend vermakelijk programma.  

Voorlopig de laatste van hen in Et Legien, want het was  

overwegend een zaal driekwart vol belangstellenden van buiten Fochteloo met een 

tekort aan inkomsten ten opzichte van de begroting.  

DBF paste bij, door de helft van de gage aan de artiesten te subsidiëren. 
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7. De vacatures kregen vervolgens de nodige aandacht.  Het zoeken van de 

vervanging voor Willem Goettsch in de Beheercommissie ging eerst moeizaam. 

Maar in Henk Ploeg werd een waardige opvolger gevonden. Ook de laatste lege 

bestuurszetel kreeg bezetting in de persoon van Henk Wieland, te benoemen op de 

jaarvergadering. 

 

8. De vrijwilligersavond op 4 maart werd prima bezocht en wederzijds gewaardeerd. 

Alle klussen en activiteiten in en rond Et Legien zijn slechts gelukt en kunnen ook 

alleen maar voor elkaar komen, dank zij de inzet van vrijwilligers. Beheerders, 

Beheercommissie en het bestuur zijn allen zeer erkentelijk. Grote dank. 

 

9. Was op 15 maart het dorpshuis stembureau, op de 16e daarentegen museum. Dat 

wil zeggen: Oenema uit Haulerwijk deelde oude beelden en zijn verhaal over het 

vroegere turfsteken in het veen met een goed gevulde zaal belangstellenden. 

 

10. In dezelfde week werd de subsidieaanvraag voor kosten van de viering van “meer 

dan 500 jaar Fochteloo in de 500-jarige gemeente Ooststellingwerf”, op 20 mei en 2 

september, volledig toegewezen. 

 

11. Op 20 maart werd een zeer serieuze en weloverwogen subsidieaanvraag ingediend 

bij Pina Dekker, de professionele gemeentelijke projectleider, voor de kosten van 

“Ontsluiting, publicatie en communicatie (educatie) en in stand houden van het 

kamp Ybenheer (en Oranje)”. 

 

12. Op 27 maart vergaderde de SODO, dit keer in Et Legien. Arnold en Willem 

vertegenwoordigden de Beheercommissie daarin. Voor Willem was dit de laatste 

keer. Henk Ploeg zal Willem’s plaats overnemen. Werd bij KvK geregeld (Stichting). 

 

13. 30 Maart was er de voorjaarsledenvergadering van DBF. De notulen doen verslag 

van het overleg met de leden.  Na afloop was het woord aan de uitgenodigde 

vertegenwoordiging van de Stichting Phusis / Onder de Linde, voor nadere 

kennismaking én vanwege voorvallen in het dorp die onbegrip en zorg 

voortbrachten. Bleek zeer nuttig. 

 

14. Op verzoek van de ledenvergadering schreef het bestuur een brief met bezwaren 

en voorstellen aangaande de kruising Rijweg/N919 aan Bestuur en Raad van zowel 

Gemeente als Provincie. Naderhand bezochten Roelof en Kees op 18 april de 

voorlichtingsavond. Met gemengde gevoelens en niet optimistisch deden zij 

daarvan verslag. Daarop is nogmaals gereageerd naar de provincie. 
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15. De subsidie aanvraag voor het Daglichtproject bij het Fonds is vroegtijdig 

afgewezen. Het was teveel “gebouw en onderhoud” vonden de deskundige 

adviseurs! (Dat zijn uitbreidingen van kleedlokalen en combi-gebouwen natuurlijk 

niet, dacht het bestuur naderhand cynisch en zwaar teleurgesteld…).  

 

Gelukkig dachten andere goede-doelen-gevers daar heel anders over. Het bestuur 

mocht zich in de loop van het verenigingsjaar verheugen in aanmerkelijke 

financiële  toezeggingen van de Stichting Berkoop Fonds, van de Coöperatie 

Rabobank Fonds, van het Oranje Fonds en het Landbouwschool Fonds Oosterwolde 

e.o..  

Van de uiteindelijke resultaten zal de penningmeester op de komende  

jaarvergadering verantwoording afleggen. 

 

16. Van de Jan Donker Stichting kreeg de Beheercommissie in april een bedrag van 500 

euro om in te zetten voor de aanschaf van coursebal. 

 

17. Op 18 april besloot het bestuur tot een garantstelling voor de drukkosten van 200 

dorpsgidsen en de kosten van enkele informatieborden. 

 

18. Op 22 april werd met enig decorum het informatiepaneel op het oude kerkhof 

onthuld. Er was een mooi gezelschap belangstellenden en genodigden getuige van 

de inleidende speeches van de beide voorzitters en van het bezoek aan het oude 

kerkhof. De Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde en Fochteloo als 

hoofduitvoerder, bracht het bestuur van DBF al heel vroeg (herfst 2016) op dit 

spoor en DBF besloot medeaandeelhouder te willen worden in dit project. De 

burgemeester liet weten ook bij deze happening te willen zijn, hij liet evenwel 

verstek gaan. De NOS niet en deed uitgebreid verslag. 

 

19. Op 16 mei besloten B&W, dat kwam op 19 mei binnen, dat de subsidieaanvraag 

door de beheerders voor financiering van aanloopkosten voor toeristische 

impulsen door en voor Et Legien en Nobilis, is afgewezen in de voorselectie van het 

Fonds. 

 

20. In aanloop naar 20 mei kreeg de wat onoverzichtelijke organisatie van de 

estafetteloop van loopsportvereniging Invictus wat beeld en kon de werkgroep 

onder leiding van Anke en Joukje op het laatste moment de lijnen nog uitzetten. De 

inspanningen om de  estafette-wisselplaats te Fochteloo wat luister bij te zetten 

met een spellencircuit werd op de dag zelf super slecht beloond.  
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Slechts twee peuters dienden zich aan. Teleurstellend wat de belangstelling van de 

rest van het dorp betreft. Gelukkig bracht de leiding van De Flint uitkomst en kwam 

met alle bewoners opdraven. Wat hebben die én de organisatoren met hun 

vrijwilligers toch nog een fijne middag gehad. 

 

21. De uitnodiging per ongeadresseerde flyer van de op 20 mei jarige 

voetbalvereniging FC Fochteloo, werd niet als zodanig door het bestuur opgepikt. 

Achteraf heeft het bestuur, met excuses, toch maar een wedstrijdbal met speciale 

opdruk als geschenk gedoneerd. 

 

22. Ondertussen heeft de biljartclub zelfstandig “het laken" laten vernieuwen. Prima 

carambole te maken met zo’n wedstrijdlaken! Ook de biljartverwarming en de 

hydraulische cricks kregen aandacht. 

 

23. Op 6 juni was er het finale overleg tussen DBF/BHC en de FC Fochteloo over de 

inhoud van het convenant 2017. Op enkele details na kon er dan getekend worden! 

“Eindelijk”, verzuchtte de voorzitter van DBF. Opmerkelijke verandering is, dat de 

FC Fochteloo nu zelf voor het schoonmaken van de kleedruimten zal zorgen.  

Van DBF krijgt ze daarvoor een tegemoetkoming in de kosten. 

 

24. Op 8 juli werd copieus afscheid genomen van Willem Goettsch als lid en 

voortrekker van de Beheer-commissie. Na jarenlang intensief en bekwaam zich te 

hebben bemoeid met het wel en wee van Et Legien, gaf hij het stokje over aan 

Henk Ploeg. 

 

25. De stichting Phusis hield op 12 juli opnieuw een bijeenkomst met beheerders, 

wijkagent Bos en belanghebbende dorpsbewoners in Et Legien, naar aanleiding van 

enkele voorvallen.  

 

26. Op 18 juli was er de dag van het echec. De zeer bevlogen advies- en 

besliscommissie van het Fonds heeft menigeen van de fikse regenbui op die middag 

in Appelscha, in diep onbegrip doen belanden. Wel veel werk en inzet van iedereen 

vragen, terwijl toekenning van subsidie al buiten bereik en besluit lag. Zo ook voor 

Fochteloo: het project van de kampen kwam te vervallen, de IJsclub ving bot en De 

Fochtel kon er naar fluiten. 

 

27. Willem nam de coördinatie CV nog wel ter hand om het eens door hem begonnen 

initiatief zelf af te ronden. De onderhandelingen met de fa. De Haan kwamen in 

een eindfase.  
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28. De al heel lang gekoesterde wens om een overkapping aan de noordzijde van Et 

Legien te realiseren, kreeg in de afgelopen zomer gehoor. De benodigde materialen 

werden aangeschaft en vakkundig in elkaar gezet.  Een aanwinst en een sieraad, 

mede dank zij de kennis en vakmanschap van de bereidwillige vrijwilligers. Het 

bestuur en de beheerders waren daar heel verheugd over. Bravo. 

 

29. Op 15 augustus werd elk huishouden nogmaals en ten laatste male, middels een 

fraaie flyer en een tegoedbon/voucher in de brievenbus en annonces op de 

website en via de email, uitgenodigd voor 2 september. 

 

30. De “smiley” in het centrum van het dorp registreerde in augustus 55.000 

verkeersbewegingen. Daarvan bleef 70% onder de 50 km/uur. 32 reden harder dan 

80 km/uur. Er was geen regelmaat te ontdekken, dus nadere conclusies of acties 

bleven uit. 

 

31. In de vergadering van de Beheercommissie op 29 augustus werd Henk Ploeg 

gevraagd de coördinatie van de aanleg van Daglichtbuizen op zich te nemen.  

Er volgde een periode van onderzoek, offertes en bedrijfsbezoeken. 

 

32. Op 2 september was het verjaardagsfeest “meer dan 500 jaar Fochteloo in de 500-

jarige gemeente Ooststellingwerf". Op deze dag werden de nieuwe 

informatieborden door de twee ereleden Jan Oosterkamp en Bernard van den 

Nieuwendijk onthuld, de nieuwe Dorpsgids hen aangeboden met bijbehorende 

fiets- en wandelroutes en kon elk huishouden een ets afhalen bij kunstenaar 

Gerrits, die bij Nobilis zitting hield. ‘sMiddags was er een feestelijk onthaal van de 

deelnemers met muziek van De Vrijstaat én de troubadour Hans Van Gorp, met een 

gratis feestelijke consumptie en  versnaperingen. Al met al keek het bestuur terug 

op een geslaagde manifestatie met een sluitende begroting. 

 

33. Er waren deze zomer 2017 tien bijeenkomsten van dorpsgenoten rond de Jeu-de-

boules baan. Tekenend waren de gezelligheid (als adagium) en de eenvoudige 

strijdlust (die tot adagio verheven werd). 

 

34. Met de vernieuwde flyer “welkom in Fochteloo" én met de nieuwe Dorpsgids 

benaderde Gerard in november de meeste bewoners van de Knolle.  

Daarnevens kwam menig niet afgehaalde nieuwe dorpsgids door zijn toedoen 

alsnog in de juiste brievenbus. 
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35. De werkzaamheden van de fa. De Haan begonnen in de tweede week van 

september. De centrale aansturing van de installatie werd verdeeld in vier 

segmenten, waardoor niet telkens het hele gebouw hoeft te worden opgewarmd 

bij een gedeeltelijk gebruik. Tevens werden de aangetaste leidingen onder de vloer 

vervangen door geïsoleerde kunststof buizen. Voor dit “afmaken”: Willem bedankt. 

 

36. Op 18 oktober zijn de bestuursleden Roelof en Henk namens DBF, op uitnodiging 

van de provincie Fryslân, naar een informatieavond geweest. Wederom  over de 

kruising Rijweg/Schottelenburgweg (N919). Omdat er verschillende bezwaren 

waren ingediend tegen het voorlopige ontwerp, had de Provincie een aantal 

varianten uitgewerkt en op die avond gepresenteerd. Geen enkele variant kon 

rekenen op een volledige instemming van de aanwezige organisaties. De Provincie 

noteerde alle aangedragen argumenten en zal zich beraden op een definitieve 

keuze, die aan Gedeputeerde Staten kan worden voorgelegd. 

 

37. Aan het eind van oktober kwam de vergunning af van de Gemeente voor het 

plaatsen van het  informatiepaneel aan het Singelfietspad. Dat is daarop 

daadwerkelijk zonder enige ceremonie uitgevoerd begin november onder leiding 

van bestuurder omgevingszaken Roelof. 

 

38. Van de plaatselijke bedrijven kreeg het aanbod van Damstra op punten de 

voorkeur, de daglichtklus uit te voeren, met instemming van BHC én DBF. 

 

39. De “prikplaat” in het mededelingenbord bij de weg werd vervangen door kurk. 

 

40.  Uiteindelijk werd het aanbrengen van de daglichtbuizen ter hand genomen vanaf 

27 november. De heren van TWINS gingen na een ochtend puzzelen, voortvarend 

te werk. Dapper bijgestaan door de nodige vrijwilligers, kwam er vlot schot in het 

karwei en kon het diezelfde week nog worden beproefd. “Ik ben positief verrast”, 

reageerde een bestuurslid blij. 

 

Door de brosheid van de plafondplaten was het risico groot op schade bij openen 

en sluiten bij de montage. Ook voor de nodige vervangingen elders in het gebouw, 

besloot het bestuur alsnog tot vernieuwing van alle systeemplafondplaten in de 

grote zaal. Het zag er daardoor weer zichtbaar spik en span uit en kan het daglicht 

verdragen. 
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41. Op 14 december ten slotte: De najaarsvergadering. Door een planningsfout vorig 

jaar, werd toen als proef de najaarsvergadering  gecombineerd met de 

jaarvergadering van de IJsclub. Deze formule voldeed echter zozeer, dat werd 

afgesproken dit zo te blijven doen. Vandaar dit wat latere tijdstip van vergaderen. 

De voorlopige begroting 2018 werd gepresenteerd naast dit jaarverslag 2017. 

 

 

 

Fochteloo, 14 december 2017 

Maarten Jeronimus,     Gerard van Ingen 

voorzitter/ secr. intern    penningmeester/ secr. extern 

 


