
Verslag ALV d.d. 25 november 2015
Aanwezig: Rienus de Jong, Ton van Gastel (vz), Willem Huisman, Tsjoltsje Roelevink, Emma Smit
Josianne Wiersma en Sietze Zijlstra alsmede 66 leden.

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en
de PvdA en de CU en aan Hendrik Hoekstra en 
PB is het afgelopen jaar actief geweest op velerlei gebied, o.a. decemberverlic
de Gravinnewei, hondenpoepcontainers
het afgelopen jaar hebben geholpen.
hun inzet voor het JAC wat dit jaar helaas is opgeheven wegens afnemende animo.
Ook een grote dank aan VvE De Herne voor de grote gift
waar we dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Verder 
de gemeente elke jaar schenkt voor initiatieven in het dorp.
2.Mededelingen en ingekomen stukken

- De volgende leden hebben zich afgemeld: Fam. De 
Namkje Wester, Lizette Rosenboom 

- Er is een schrijven binnen gekomen van St. Westermeer. De stichting 
en doneert daarom aan alle Plaatselijk Belangen
euro. Onze hartelijke dank 

- De gemeente DFM heeft 
de gemeenten over uw dorp. Daarnaast kan via d
bv. straatvuil, kapotte lantaarnpalen etc.

- De urnenmuur is in een 
plaats.  

- Gesprek tussen vogelwacht en PB volgt, 
- De gemeente heeft een plan voorgelegd van percelen openbaar groen die omgevormd 

worden naar minder tijdrovend onderhoud. Bewoners kunnen dit tegen gaan door zelf het 
bestaande groen in onderhoud te nemen. Dit kan kenbaar gemaakt worden middels ee
naar plaatselijkbelang@Terherne.nl
onderhoudscontract op met PB. Dit plan is inmiddels al via de dorpsmail al verspreid.

 
3.Notulen ALV 26 november 2014
Er zijn geen vragen en of opmerkingen over 
notulist. 
Gerealiseerde doelen 
De volgende doelen zijn in 2015 gerealiseerd:
- Decemberverlichting 
- Verhard pad achter de Gravinnewei, 
- Terhernstervlag, verkoop en verkoopprijzen worden nog gecommuniceerd

 
25 november 2015 in de Buorkerij Terherne 

Aanwezig: Rienus de Jong, Ton van Gastel (vz), Willem Huisman, Tsjoltsje Roelevink, Emma Smit
en Sietze Zijlstra alsmede 66 leden. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ook een welkom aan 
CU en aan Hendrik Hoekstra en Theo Zwerver. 

actief geweest op velerlei gebied, o.a. decemberverlichting
enpoepcontainers etc.  Er is veel dank verschuldigd aan alle vrijwilligers die 

afgelopen jaar hebben geholpen. Tot slot nog een dank aan Jelly Kleefstra en Martine Vonk voor 
hun inzet voor het JAC wat dit jaar helaas is opgeheven wegens afnemende animo.

De Herne voor de grote gift die we van hun mochten ontvangen en 
gebruik van hebben gemaakt. Verder dank aan de gemeente voor het bedrag dat 
aar schenkt voor initiatieven in het dorp. 

en ingekomen stukken 
De volgende leden hebben zich afgemeld: Fam. De Schiffart, CDA raadsleden, Sy

, Lizette Rosenboom  en Auke Bijlsma. 
Er is een schrijven binnen gekomen van St. Westermeer. De stichting bestaat 

aan alle Plaatselijk Belangen in hun werkgebied een bedrag 
dank hiervoor. 

De gemeente DFM heeft een app ontwikkeld, deze bevat de meest relevante informatie van 
de gemeenten over uw dorp. Daarnaast kan via de app ook een melding gedaan worden van 
bv. straatvuil, kapotte lantaarnpalen etc.  

een vergevorderd stadium, plaatsing hiervan vindt hopelijk 
lwacht en PB volgt, deze valt misschien binnenkort onder PB.

De gemeente heeft een plan voorgelegd van percelen openbaar groen die omgevormd 
worden naar minder tijdrovend onderhoud. Bewoners kunnen dit tegen gaan door zelf het 
bestaande groen in onderhoud te nemen. Dit kan kenbaar gemaakt worden middels ee

plaatselijkbelang@Terherne.nl voor 2 december a.s. De gemeente stelt dan een soort 
op met PB. Dit plan is inmiddels al via de dorpsmail al verspreid.

er 2014 
of opmerkingen over het verslag en is hiermee goedgekeurd.

De volgende doelen zijn in 2015 gerealiseerd: 
Verhard pad achter de Gravinnewei, de gekozen naam is it Efterom geworden 
Terhernstervlag, verkoop en verkoopprijzen worden nog gecommuniceerd 

Aanwezig: Rienus de Jong, Ton van Gastel (vz), Willem Huisman, Tsjoltsje Roelevink, Emma Smit, 

welkom aan afvaardiging van 

ting het paadje achter 
aan alle vrijwilligers die PB 

Kleefstra en Martine Vonk voor 
hun inzet voor het JAC wat dit jaar helaas is opgeheven wegens afnemende animo. 

die we van hun mochten ontvangen en  
dank aan de gemeente voor het bedrag dat 

Schiffart, CDA raadsleden, Sylvia Gras, 
bestaat dit jaar 50 jaar 
een bedrag van 500,00 

bevat de meest relevante informatie van 
e app ook een melding gedaan worden van 

hiervan vindt hopelijk volgend jaar 
onder PB. 

De gemeente heeft een plan voorgelegd van percelen openbaar groen die omgevormd 
worden naar minder tijdrovend onderhoud. Bewoners kunnen dit tegen gaan door zelf het 
bestaande groen in onderhoud te nemen. Dit kan kenbaar gemaakt worden middels een mail 

voor 2 december a.s. De gemeente stelt dan een soort 
op met PB. Dit plan is inmiddels al via de dorpsmail al verspreid. 

is hiermee goedgekeurd. Met dank aan de 

 



- Hondenpoepcontainer en vuilcontainers zijn voorzien van hondenpoep stickers 
- Brugverlichting met de opmerking dat e.e.a. nog bijgesteld wordt de komende tijd 
- Extra AED met buitenkast 
- Fles wijn met eigen etiket, bedoeld voor nieuwe inwoners en als bedankje 
- Actief wordt gevaren met de Koumelker 
- Opheffing van de vrijwilligerspool, was geen animo meer voor 
- Fietspontje over het PM kanaal vordert met rasse schreden 
Sponsoring 
- 150 jarig bestaan van IJsclub Broederschap 
- Sponsoring De Merke 
- Sponsoring Kinderboekendag 
- I-pads voor it Kampke 
- Inhuldiging van it skûtsje De Lege Wâlden dat kampioen in de C-klasse is geworden 
- Sponsoring Musyk op it Plein 
- Sponsoring carbidschieten 
Bijna gerealiseerde doelen 
-Urnenmuur 
-Kijkkasten 
Overlegstructuur PB 
- 2x per jaar overleg met ondernemersvereniging DeBúT 
- 2x per jaar bestuurlijkoverleg met de wethouder van gemeente DFM 
- Zeer regelmatig contact met H. Hoekstra, dorpencoördinator 
- Inloopspreekuur van PB wordt goed en regelmatig bezocht 
Begin 2016 overleg met de voltallige gemeenteraad DFM 
Toekomstplannen 
- Realiseren van een kleine haven in het centrum voor dagrecreatie 
- Ophogen van de brug over de Oude Zandsloot 
 
5. Financieel jaarverslag 
Er is veel gerealiseerd, wat inhoudt dat er ook veel geld is uitgegeven. Daar stonden dit jaar wel  veel 
inkomsten tegenover, een bijdrage van ruim 19.000 euro van VvE De Herne, waarvoor onze zeer 
hartelijke dank. Er is een positief saldo per 1 november 2015  t.b.v. 9.863,91 euro.  
Bezittingen: 
- De Koumelker 
- Een laptop 
- Financiële middelen 
- Toegevoegd aan het bezit wordt de decemberverlichting 
 
6. Verslag kascommissie 
Herman de Vries en Bas Bosma vormden de kascommissie en hebben na inzage van de stukken geen 
onjuistheden waargenomen. Het  bestuur wordt hierbij decharge verleend.  
 
7. Verkiezing kascommissie 
Herman de Vries wordt bedankt voor zijn werkzaamheden voor de kascommissie. Als nieuw lid van 
de kascommissie wordt Kees van der Werf benoemd. 
 



8. Bestuursverkiezing aftredende bestuursleden 
Willem Huisman, hij heeft wilde en verfrissende ideeën ingebracht, nam deel aan de werkgroep 
Terhernstervlag. De voorzitter dankt hem hartelijk voor zijn bijdrage aan PB. 
Emma Smit, kwam  vaak te laat, maar compenseerde dat door wanneer ze  eenmaal binnen was, met 
volhoudende ideeën waaronder de decemberverlichting en de herdenking op 4 mei. De voorzitter 
bedankt haar voor de vele mooie jaren, haar  steun en knowhow. 
Ton van Gastel, enthousiaste voorzitter, soms streng maar altijd in een goede sfeer. Heeft de functie 
van secretaris bekleed en heeft deelgenomen aan diverse werkgroepen waaronder het pontje. Hij 
wordt bedankt voor zijn inzet door de vicevoorzitter. De drie aftredende bestuursleden krijgen een 
presentje voor hun inzet. 
Nieuwe leden 
Marco Westhuis, heeft al een jaar schaduw gedraaid binnen PB nadat hij zich had aangediend om 
zich in te willen zetten voor het dorp. Vanuit zijn werkomgeving brengt hij zijn knowhow in voor de 
werkgroep pontje en decemberverlichting. 
Alien van de Leur, heeft al vele functies vervuld binnen Terherne. Na een aantal jaren afwezig te zijn 
geweest, zijn zij en haar man onlangs teruggekeerd naar Terherne. Alien heeft zichzelf aangemeld bij 
het bestuur om zich opnieuw in te zetten voor het dorp. 
Arend Kiers is  benaderd door het bestuur voor een bestuursfunctie. Hij is vrijwilliger bij Buorkerij en 
sinds deze zomer maakt hij deel uit van de bemanning van de Koumelker. Ook hij is bereid om zich in 
te zetten voor het dorp met al zijn professionele ervaring als projectmanager en zijn enthousiasme. 
Alle drie zijn met instemming van de aanwezige leden hierbij benoemd. 
 
9. Rondvraag: 
Berry Zwaard: Inwoner Kúpersleantsje, vraagt opnieuw naar de status van een hondenpoep 
container. Hij heeft dit vorig  jaar ook al gevraagd, maar op het Kúpersleantsje is niets op dit gebied 
gerealiseerd. Het Kúpersleantsje wordt namelijk gebruikt als hondenpoeproute van toeristen uit het 
Waterpark. Mogelijke oplossing die wordt aangedragen is het verplaatsen van één van de drie 
containers die rondom de skeelerbaan staan naar het Kúpersleantsje. Wordt vervolgd. 
Johannes Kerkhof: Bladerbak in het Kúpersleantsje. Er zijn er twee zgn. bladerbakken, eentje bij de 
Buorkerij en eentje bij Koailân. Het voorstel is om de bladerbak bij de Buorkerij naar het 
Kúpersleantsje te verplaatsen. De wijkbeheerder Theo Zwerver wijkbeheerder neemt dit op zich.  
Annelies Tissink, namens Frans Willemsen, de ronde verkeerremmer bij de ingang van het dorp, kan 
dit aangegeven worden? Nu rijden automobilisten bijna hun auto kapot op de heuvel. Bekend is dat 
je binnen de bebouwde kom 30 km moet rijden en dan zijn de verhogingen prima te nemen. 
Markeren met strepen of borden wordt niet gedaan, aldus de wijkbeheerder en de 
dorpencoördinator. 
Josianne Wiersma, er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van automatische incasso 
ledengelden. Het kost veel tijd voor een relatief klein bedrag om alles te innen. De leden zijn hiermee 
akkoord. 
Henk Loman, baggerwerkzaamheden: Wat is de stand van zaken. De aanbesteding is klaar, uitvoer 
moet in december / januari beginnen en voor het vaarseizoen, 1 mei 2016, moet alles gereed zijn. 
Dhr. Weverling, of er in het Nederlands gesproken kan worden. Als niet Fries is het lastig om alles te 
begrijpen. De voorzitter geeft aan dat door wie dat wilFries wordt gesproken tijdens de vergadering 
en daar waar mogelijk een resumé in het Nederlands wordt gegeven. 



10. Sluiting 
De voorzitter sluit hierbij het besloten deel van de vergadering.  
Openbaar gedeelte 
 

1. Opening 
De voorzitter heet een welkom aan Jaap Bosma, Klaas Jansma en Jan Stedehouder.  

2. De Fryske Marren op Glês 
Gastspreker, dhr. Jaap Bosma van het burgerinitiatief DFM op Glês (Glasvezel).  
Het doel van dit burgerinitiatief is om glasvezel in Terherne en omliggende dorpen te realiseren. De 
bestaande grote kabelmaatschappijen gaan dit niet realiseren in de buitengebieden en kleine kernen. 
Waarom glasvezel? TV wordt steeds interactiever en het kijkgedrag verandert, meerdere gebruikers 
per gezin maken tegelijkertijd gebruik van het internet en de  huidige kabels zijn hiervoor niet 
geschikt. Het huidige kabelabonnement kan opgehoogd worden maar de verkregen Mb’s zijn snel 
opgebruikt en de koperkabels krijgen nooit die snelheid die glasvezel biedt. Er wordt een coöperatie  
opgericht met als doel glasvezel in de kleine kernen en buitengebieden te realiseren waar je als 
gebruiker lid van wordt. De kosten bedragen 59,95 euro per maand. Na een aantal jaren is het 
lideigenaar van  zijn eigen glasvezel verbinding. Deze is  afbetaald in 12 tot 18 jaar,  al naar gelang de 
belangstelling. De maandelijkse kosten nemen dan ook voor een groot deel af. Belangstelling 
opgeven kan via  DFMopglas.nl  en via facebook.  

3. Terherne Juster en Hjoed door Jan Stedehouder 
Jan vertelt wat er in de loop van de jaren toen hij en Wies hier woonden is veranderd. Nu ze verhuisd 
zijn en op afstand zitten vallen de veranderingen des temeer op. Veranderingen ten goede o.a. de 
Kameleon, de toename van andere vormen van recreatie  maar ook veranderingen die minder 
positief uitpakten, zoals het verdwijnen van het voetbalveld, de afname bij verenigingen en de 
noodzakelijke samenwerking tussen de scholen van Terherne en Terkaple. Maar het dorp blijft in 
beweging, dat was vroeger zo en is nog steeds zo, alleen de accenten worden verlegd. 

4. Terhernster van het jaar 
Jan Stedehouder wordt uitgeroepen tot Terhernster van het jaar. Jan wordt geprezen voor zijn inzet 
voor het dorp in al die jaren dat hij en Wies met hun kinderen hier gewoond hebben. Het bij titel 
behorende bord met afbeelding van de Poask wordt door de vicevoorzitter aan Jan overhandigd. 

5. Vertellingen Klaas Jansma 
Klaas Jansma vertelt geanimeerd over de band die Terherne heeft met het skûtsjesilen, het 
praamzeilen en wat de betekenis en taak is van elk bemanningslid aan boord van een 
wedstrijdskûtsje. Aan het eind van zijn vertelling maakt hij de vergadering erop attent dat er ideeën 
zijn om de laatste SKS wedstrijd te verplaatsen van het Sneekermeer naar Lemmer of om de 
wedstrijddag van Terherne om te ruilen van de 1e woensdag naar de laatste vrijdag zodat de 
slotwedstrijd in Terherne gevaren gaat worden. Aan de commissie van Terherne  hier op in te haken. 

6. Sluiting 
De voorzitter  dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
 


