
 

 

Verslag van de najaarsvergadering dorpsbelang Fochteloo op 13 december 2018 

Voorzitter Maarten Jeronimus heet, ietwat vóór 21.15 uur,  iedereen van harte welkom en in  het 

bijzonder erelid J. Oosterkamp. 

De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

Mededelingen: de voorzitter geeft aan dat i.v.m. zeer ernstige ziekte bestuurslid, 

penningmeester en webmaster Gerard van Ingen afwezig is. Ook is bestuurslid Roelof Pronk 

afwezig (zijn echtgenote is ernstig ziek).   

Vaststellen notulen vergadering 27 Maart 2018.  Margriet Boswijk merkt op dat haar 

achternaam onjuist vermeld staat. Voor het overige geen opmerkingen, Voorzitter stelt de 

notulen vast. 

Jaarverslag Bestuur Dorpsbelang en Beheerscommissie wordt door de voorzitter voorgelezen 

Naar aanleiding hiervan vraagt Dhr. W. vd Heide de hoogte van de subsidie voor ontsluiting van 

de kampen Oranje en Ybenheer. De voorzitter geeft uitleg aan een begroting van rond de  € 

75.000.  

De voorzitter geeft aan dat Gerard van Ingen zijn functie in het bestuur per onmiddellijk in 

oktober heeft neergelegd en hiervoor een passend afscheidscadeau heeft gehad. 

Voorlopige begroting 2019: Arnold Kok, penningmeester BHC, geeft uitleg bij de begroting en 

beantwoordt de vragen van Margriet Boswijk: De overige opbrengsten worden veel lager 

begroot, waarom?  Dit is voorzichtige begroting het kan dan alleen maar meevallen. Ook zijn de 

algemene kosten een stuk lager begroot.  Dit komt omdat er een bedrag is begroot voor de 

kampen Oranje en Ybenheer. Het geld wat hiervoor begroot is, is het bedrag wat nog in kas is 

van de subsidie die tijdens Ooststellingwerf 500 is toegekend. De kosten van de vrijwilligers is 

flink hoger begroot. Dit komt omdat er voor de schoonmaak van het dorpshuis nu een 

vergoeding wordt gegeven. Het vinden van vrijwilligers wordt steeds ingewikkelder. 

Plannen en activiteitendialoog: dit agendapunt wordt voor na de vergadering bewaard. 

Rondvraag: 

Otto de Vent: wil graag mededelen dat de gemeente het convenant voor statiegeld heeft 

ondertekend. 

Joke Smit: vraag of de personen die voorheen het dorpshuis hebben schoongemaakt worden 

vergeten.  De voorzitter geeft aan dat dit niet is gebeurd. 

Jan Oosterkamp: wijst er nogmaals op dat er hard gereden wordt in het dorp. De voorzitter 

beaamt dit, maar geeft aan dat daar moeilijk grip op is te krijgen. Ook wijst dhr. Oosterkamp op 

het onderhoud van de bewegwijzering. En het bordje van het kunstwerk de Korhoenders is nog 

steeds onleesbaar. Het bord bij de Singel wordt regelmatig verwijderd en in de vaart gegooid. 



W van der Heide: dorpsbelang ontvangt subsidie. Kan de ijsclub daarvan mee profiteren? Die 

subsidie van de gemeente is bestemd voor de organisatie en opzichzelfstaande doelen.  Verder is 

het onzeker wat de hoogte van de subsidies in de toekomst wordt, het wordt naar verwachting 

alleen maar minder. 

De voorzitter sluit de vergadering.  

Fochteloo,  12 maart 2019. 
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