
 

Notulen Jaarvergadering Plaatselijk Belang 18 december 2013 

Besloten gedeelte (48 leden aanwezig): 

1. Opening: 

Ton van Gastel opent de jaarvergadering en heet een ieder welkom 

2. Mededelingen 

We hebben een afmelding ontvangen van Mary Lampe en Kees en Farry van der Werf 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2012 

De notulen van deze jaarvergadering zijn geplaatst op de website www.terherne.nu en 

waren van te voren te lezen. De notulen worden namelijk niet meer tijdens de 

jaarvergadering voorgelezen. De notulen worden door de leden goedgekeurd. 

4. Bestuursverkiezing 

Carolus Nassette en Brigitte Regnery zijn aftredend en niet herkiesbaar. Tijdens deze 

jaarvergadering nemen we afscheid van Carolus en Brigitte, beiden worden bedankt voor 

hun inzet voor Plaatselijk Belang in de afgelopen jaren.  

De voordracht voor een nieuw bestuurslid is Willem Huisman. Willem stelt zichzelf voor aan 

de vergadering. De vergadering gaat akkoord met de voordracht. Er komt vanuit de zaal een 

opmerking dat er sprake is van belangverstrengeling i.v.m. de klassieke schepenhaven. 

Willem reageert dat hij geen enkele band heeft met de klassieke schepenhaven, zijn boot ligt 

niet eens meer in deze haven. Brigitte licht toe dat er Plaatselijk Belang juist meer 

samenwerkt met DeBut, het is een verrijking. 

Voor aanvang van de vergadering heeft een kandidaat zich gemeld als bestuurslid voor 

Plaatselijk belang: Rienus de Jong. Rienus stelt zich voor aan de vergadering en de 

vergadering gaat akkoord met de benoeming. Willem en Rienus, van harte welkom bij het 

bestuur van Plaatselijk Belang.  

5. Jaarverslag 2012/2013 

Sylvia Gras leest het jaarverslag van 2012/2013 voor. Naar aanleiding van het jaarverslag zijn 

er een aantal vragen: 

- Opmerking: De Opstapper is ingevoerd door Arriva om gaten in de dienstregeling op te 

lossen. Antwoord PB: De Opstapper is geen structurele oplossing voor de problemen die 

nu spelen, bovendien moet voor de opstapper extra worden betaald en van te voren 

worden gereserveerd. Graag verzamelen wij alle klachten zodat wij een brief kunnen 

opstellen naar Provincie Friesland. Dat kan via pbterherne@gmail.com Via de dorpsmail 

wordt dit ook naar u toegestuurd. 

- WIFI aanvraag voor het dorp door PB: Is gratis WIFI nu wel echt zo belangrijk voor het 

dorp, vele toeristische bedrijven hebben zelf al WIFI voor hun gasten beschikbaar en hoe 

zit het precies met de stralingsbelasting? Antwoord PB: Terherne wil graag meegaan met 

andere dorpen, we willen de nieuwe ontwikkelingen graag blijven volgen en het is tevens 

http://www.terherne.nu/
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een goede impuls voor het toerisme. Plaatselijk Belang zal onderzoeken wat de kosten 

gaan inhouden. Er is wat onduidelijkheid onder de aanwezige leden wat WIFI inhoudt en 

wat Plaatselijk Belang nu precies wil gaan doen. Plaatselijk Belang zal de leden op de 

hoogte houden van de ontwikkelingen via de dorpsmailing en de Brio. Er zijn 5 

tegenstemmers om WIFI gratis toegankelijk te maken en 8 leden weten niet precies wat 

WIFI inhoudt. 

- Henk Loman: de speciale editie van de WMO-krant is te verkrijgen in de zaal. Op 

www.defriesemeren.nl staat ook veel informatie over dit onderwerp. 

6. Financieel overzicht 

Brigitte Regnery geeft een toelichting op de jaarrekening.  

- Vraag: Waarom is de brugverlichting zo duur? Antwoord: Het is de bedoeling dat de 

huidige verlichting vervangen wordt door LED-verlichting. De offertes zoals PB die nu 

heeft ontvangen zijn echter veel te duur. Het is niet de bedoeling dat PB een dergelijk 

groot bedrag gaat bijbetalen. PB gaat nog met de brugverlichting aan de slag door het 

opvragen van andere offertes. 

- Vraag: Waarom hebben de leden nu een rekening voor het jaar 2014 ontvangen? Dit 

moet toch 2013 zijn? Antwoord: Dit is gedaan om verwarring te voorkomen, dus daarom 

is de nota nu per vooruitbetaling. Boekhoudkundig maakt het niets uit, we verliezen geen 

inkomsten. Het boekjaar loopt van november 2013 tot november 2014. (dit is nota 2014 

geworden i.p.v. 2013). De nota van 2012 had dus betrekking op november 2012 tot 

november 2013. 

De jaarrekening wordt goedgekeurd. 

7. Verslag kascommissie 

Henk Loman en Joop Karssiens verlenen de penningmeester decharge.  

Opmerking Durk Durksz van de FNP: Het verlenen van decharge moet gebeuren aan het hele 

bestuur en niet alleen aan de penningmeester. Hierop verleen Henk Loman decharge aan het 

gehele bestuur. 

 

8. Verkiezing kascommissie 

Henk Loman is na 2 jaar aftredend. Herman de Vries wordt gekozen in de kascommissie. De 

kascommissie bestaat nu uit: Herman de Vries en Joop Karssiens. Op de volgende 

jaarvergadering is Joop Karssiens aftredend. 

 

9. Rondvraag 

Vraag: Is het aansluiten op een glasvezelnetwerk een optie in Terherne? Antwoord: via de 

website www.Friesland.OpGlas.nl kunt u meedoen aan de behoeftepeiling. Zo ontstaat er 

inzicht waar de grootste behoefte is aan glasvezel. Dit is geheel vrijblijvend en verplicht u tot 

niets. De provincie wil in 2013 het investeringsplan opstellen samen met kabel- en 

glasvezelbedrijven. Het investeringsplan geeft duidelijkheid op welke manier het snelle 

Internet het beste aangelegd kan worden. Waar dat moet gebeuren en onder welke 

voorwaarden. Dan wordt ook duidelijk hoeveel de provincie wil investeren in het snelle 

Internet. Plaatselijk Belang zal deze link naar u mailen via de dorpsmail.  

 

http://www.friesland.opglas.nl/


Vraag: De schatten van Boarnsterhim, zitten hier nog interessante kunstwerken bij van 

Terherne? Antwoord: Ton van Gastel heeft dit onderwerp met de griffier besproken, als 

Terherne bepaalde kunstwerken retour wil moet Plaatselijk Belang daarvoor een verzoek 

indienen bij de raad. 

 

Vraag: Heeft Plaatselijk belang zich ook gemengd in de discussie rondom de nieuwe 

gemeentenaam? (Friese Meren → Fryske Marren). Antwoord: Nee, daar heeft Plaatselijk 

belang zich niet mee bemoeid. Durk Durksz (FNP): Hij gaat hier inhoudelijk niet verder op in 

maar meldt dat de kosten voor de naamsverandering aanzienlijk lager liggen dan in de pers 

wordt vermeld. Er komt nog een nader onderzoek. 

 

Pauze 

 

Openbaar gedeelte 

 

1. 50 jaar Komelker 

Auke Bijlsma geeft een korte toelichting op de geschiedenis van de Komelker. Auke heeft 

inmiddels al 28 jaar op de Komelker “gepast”, nieuwe vrijwilligers kunnen zich 

aanmelden. In de pauze waren speciale herinneringspostzegels te koop van de Komelker 

en kon men zich aanmelden als donateur. Vanaf € 12,50 krijgt de nieuwe donateur een 

tegel met de afbeelding van de Komelker, de huidige donateurs hebben deze tegel al 

ontvangen. Auke Bijlsma wordt Plaatselijk belang enorm bedankt voor het vele werk dat 

hij voor de Komelker heeft verricht. 

 

2. Terhernster van het jaar 

Arjen Kaper is door het bestuurd benoemd tot Terhernster van het jaar. Arjen heeft zich 

op verschillende gebieden ingezet voor Terherne. Zo was hij jarenlang Sinterklaas, 

interim-voorzitter van Plaatselijk Belang, voorzitter Stichting Buorren 46 en voor de 

kerkelijke gemeenschap heeft Arjen veel betekend. Precies op deze dag zijn Arjen en 

Anna verhuisd naar Drachten. Reactie Arjen: ik heb met veel plezier en warmte in 

Terherne gewoond en ben super trots dat ik Terhernster van het jaar ben geworden. We 

zullen Terherne nooit vergeten! Bedankt, ook namens Anna. 

 

3. Ús Koöperaasje 

Op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang heeft Johan Kiewiet van “Ús Koöperaasje” een 

voorlichting gehouden. Ús Koöperaasje helpt lokale energiecoöperaties van de grond te 

krijgen.  

Zo deelt Johan Kiewiet het voorbeeld van “zijn” Amelander Energie Coöperatie (AEC) met 

wijkteams, plaatselijke belangen of coöperaties in oprichting. 

 

Doel van de coöperatie is o.a.: 

- Stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik in Fryslân 

- Stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren van energie 

- Uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop van duurzaam opgewekte 

energie voor haar leden 



- Uitoefenen van een bedrijf ter realisatie van bovenstaande ten behoeve van de leden 

 

Van belang is dat het energiebedrijf niet alleen tegen concurrerende prijzen energie levert 

maar dat de winst terug gaat naar de coöperatie en dus naar “ONS DORP” en naar “ONZE 

PORTEMONNEE” 

 

Het is allemaal begonnen in de “Energiewerkplaats” van het netwerk van duurzame dorpen 

zoals Trynwalden, de Griene Geaen, Boksum, Woudsend, Olderbekoop en Reduzum. Na de 

start van Ús Koöperaasje is hij gevraagd om presentaties te geven in lokale buurthuizen. Zo is 

hij op verzoek van ‘Mijn Gaasterland’ naar Harich, Balk en Sleat geweest om de bevolking 

achter het idee van de coöperatie te krijgen. Daarna volgden Metslawier, de Tijnje en 

Skingen/Slappeterp. Ook ambtenaren van de gemeente de Friese Meren schaarden zich 

enthousiast achter het initiatief en verspreiden de boodschap net als de Friese Milieu 

Federatie en Doarpswurk. Via de website van Ús Koöperaasje stromen al veel verzoeken 

binnen om coöperaties op te richten. Aengwirden, Akkrum, Blauwhuis, Bolsward, Grou, 

Heech, Hurdegaryp, Kubaard, Westergeest en Wytgaard zijn enkele van de vele initiatieven. 

 

Op 18 december is in de jaarvergadering besloten om met de steun van de heer Kiewiet te 

onderzoeken of we in Terherne ook een draagvlak kunnen realiseren om tot de oprichting 

van een energiecoöperatie te komen 

 

4. Feestelijke aanbieding dorpsvisie 

De presentatie startte met een filmpje, waarna door onze visser Everen het eerste 

exemplaar van de visie is aangeboden aan de voorzitter van Plaatselijk Belang. Deze bood 

de dorpsvisie onmiddellijk aan Durk Durksz aan, als vertegenwoordiger van de nieuwe 

gemeente. Dit laatste was natuurlijk een niet-officiële actie, de officiële aanbieding volgt 

volgend jaar. 

Voor alle aanwezigen was een exemplaar van de dorpsvisie aanwezig. Met z’n allen 

hebben we met een glaasje prosecco geproost op de dorpsvisie en speciale dank aan de 

voorzitter van de werkgroep Josianne Wiersma. 

 

5. Sluiting 

De sluiting van de jaarvergadering heeft plaatsgevonden tijdens het proosten op de 

dorpsvisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 


