Notulen Algemene ledenvergadering d.d. dinsdag 11 februari 2014

1) Opening:
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering van dorpsbelang
Hollum, in het bijzonder burgemeester de Hoop, de wethouders Bakema en Oud en ons
erelid Gerrit de Boer.
Hierna wordt door de voorzitter aandacht gevraagd voor dorpsgenoten die ons afgelopen jaar
zijn ontvallen. In het bijzonder gaan de gedachten uit naar Thea Ney-Bakker en haar familie,
Jos was jarenlang vrijwilliger bij de kermis. Er wordt staande een moment stilte in acht
genomen.
Voorzitter Smit geeft aan dat het hoogtepunt van 2013 voor Hollum toch wel het gereed
komen van de reconstructie was. Opening/oplevering van het werk werd op 5 juli, door
ziekte van mevr. Schokker, verricht door Wethouder Nico Oud, Douwe Bakker namens de
winkeliers, Frank de Jong namens de horeca en IJsbrand Smit namens dorpsbelang. Het
eindresultaat mag er wezen en er mag worden teruggekeken op een prettige samenwerking
tussen alle partijen. Vooral de metamorfose van het plantsoen springt in het oog. Hiervoor
wordt Annet Groenendijk speciaal bedankt, de invulling van de hoekjes groen komen uit
haar koker. Dezelfde dag werd de nieuwbouw van de molen geopend, een aanwinst voor het
dorp. Vrijwilligers worden door de voorzitter bedankt voor de tomeloze inzet.
2) Notulen algemene ledenvergadering d.d. 13 februari 2013:
De notulen van de vergadering van 13 februari 2013 lagen een half uur voor de vergadering
ter inzage in de zaal, tevens waren deze te downloaden op de site
www.dorpsbelang.hollum.info. Voorzitter vraagt de vergadering om de site in de gaten te
houden, deze zal komend jaar worden verbeterd. Activiteiten, foto’s en ook de
aanmeldformulieren voor de braderieën komen er op te staan.
Voordat er vragen en opmerkingen kunnen worden gemaakt over de notulen geeft de
voorzitter aan dat, aan de vraag van dhr. Bruin om een rondje te maken door het dorp met het
college om de wegen en het groen onder de aandacht te brengen, nog geen gevolg is
gegeven. Reden hiervoor is dat de reconstructie veel tijd in beslag heeft genomen. Op
verzoek van dorpsbelang zal dit in het voorjaar van 2014 plaatsvinden.
Vanuit de vergadering komt een vraag van P.J. Borsch over de infoborden rond Hollum.
Deze zouden in de zomer gereed zijn maar dit is nog niet het geval. Antwoord hierop is dat
door omstandigheden dit vorig jaar niet is gelukt, het staat nu gepland voor week 8 van 2014.
Verder zijn er geen vragen en opmerkingen over de notulen en deze worden vervolgens
vastgesteld. Secretaris (toen nog) Henk Kingma wordt bedankt voor de verslaglegging.

3) Mededelingen en ingekomen stukken:
Bericht van verhindering van: Jaap Boersma. Verder geen mededelingen en ingekomen
stukken. Voorzitter vraagt een ieder de presentielijst te tekenen en laat die rondgaan.
4) Jaarverslag secretaris:
Het jaarverslag van de secretaris ligt op de tafels, ook dit stond al te lezen op de site. Voordat
er vragen kunnen worden gesteld geeft de voorzitter nog op enkele punten een nadere uitleg.
Ten aanzien van Koninginnedag:
in het verslag staat dat de Westhoek er geen heil in zag om afgelopen jaar de spelletjes te
organiseren. Inmiddels is er contact geweest met de Westhoek en zal deze buurt de eer te
beurt vallen om als eerste de spelletjes met Koningsdag te organiseren. Dorpsbelang wenst
ze veel succes en hoopt op veel deelnemers en kijkers.
Ten aanzien van de Kermis:
ter aanvulling op het verslag: zoals u weet is er een commissie die zich bezig houdt met de
organisatie van de kermis. In 2013 bestond deze uit: Jan Engels, Jolanda de Jong, Sietsche
Atsma, Astrid de Boer-Boersma, Douwe Barf, Martin Thomassen en IJsbrand Smit. Onder
leiding van enkele leden van de commissie zijn een aantal vrijwilligers bijna 6 weken bezig
geweest met schilderen, snijden, plakken en klussen om de tent tijdens de spelletjes weer zo
gezellig mogelijk te maken. Ook afgelopen jaar is dat weer prima gelukt. Een speciaal woord
van dank voor deze vrijwilligers.
Ten aanzien van de Amelander product middag/avond:
twee jaar geleden kwam Jan Pattje bij ons met de vraag of Dorpsbelang de vrijwilligers van
de molen wilde helpen met het organiseren van een Amelander product middag/avond. Het
doel was om Amelanders en gasten kennis te laten maken met de vele verschillende
Amelander producten. De nadruk ligt niet op verkoop maar op kennis maken met. Van
Dorpsbelang werd gevraagd om te samen de kramen op te zetten, af te breken en kosteloos
de kramen te leveren. De middag/avond was ook afgelopen jaar weer een groot succes.
Besloten is door Dorpsbelang om, zolang de nadruk blijft liggen op kennismaken, deze
samenwerking op dezelfde voorwaarden voort te zetten.
Ook afgelopen jaar is er weer een vrijwilligersavond gehouden. Alle mensen die zich hebben
ingezet voor Dorpsbelang krijgen hiervoor een uitnodiging. Ook dit keer was de avond zeer
goed bezocht. Dit jaar stond een boottocht met de Zeehond op het programma. De familie
Bunicich had haar beste beentje voor gezet, zodat iedereen na een paar uur verzorgd en
tevreden de bus in stapte voor de terugreis naar Hollum. Kortom weer een erg geslaagde
avond.

Voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen over dit verslag zijn, dit is niet het geval
waarna de voorzitter de interim secretaris Timo IJnsen bedankt voor het verslag.
5) Verslag penningmeester:
Ook ter tafel ligt het financiële verslag van 2013. Aangezien niemand vragen heeft over dit
verslag wordt penningmeester Martin bedankt voor het verslag.
6) Verslag van de kascommissie, benoeming nieuw commissielid:
De kas werd dit jaar gecontroleerd door Cor Dokter en Cor de Boer. Ook dit jaar moesten
Martin en IJsbrand als tegenprestatie weer de kas van de Vrienden van de Eendenvijver
controleren. Die werd in orde bevonden, verrast waren de heren dat er € 4500,00 werd
binnengehaald met verkoop van eieren, dieren en mandjes. De rest word aangevuld door
sponsoring.
Vervolgens krijgt Cor Dokter het woord. Hij meldt dat de kas zorgvuldig is doorgenomen
door Cor en Cor en prima in orde is bevonden. De voorzitter vraagt de vergadering of zij op
basis van deze bevindingen ons decharge wil verlenen. Hiermee wordt ingestemd. Aftredend
dit jaar is Cor Dokter. Jan Engels (Novy) wordt bereidt gevonden zijn plaats in te nemen.
7) Verslag bespreking met Burgemeester en Wethouders en andere vergaderingen en
besprekingen:
We hebben afgelopen jaar natuurlijk weer een aantal overleggen gehad op het gemeentehuis
over de reconstructie van het centrum en de opening ervan. Hierbij was ook een afvaardiging
van de horeca en winkeliers aanwezig. Met de horeca en winkeliers hebben we ook overleg
gehad over de mogelijkheid van een jachthaven bij Hollum. Jaap Boersma is hiervan de
projectleider, ook omdat Jaap al eerder ervaring heeft opgedaan met de museumhaven. We
hebben een presentatie aan de raad gedaan en dat heeft er toe geleid dat er een haalbaarheidsonderzoek gedaan moest worden. Hiervoor was een potje bij de Provincie en de Gemeente.
Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de enige kans een werkhaven is. Deze haven wordt
dan bij de dijkverhoging gebruikt en zodra dit werk klaar is, wordt hij dan omgebouwd naar
een jachthaven. De aannemer moet de vergunning dan aanvragen en de noodzaak hiervan
inzien. Er is nog een zienswijze in behandeling bij het college dus: wordt vervolgd.
Zoals u al hebt gelezen in het verslag van de secretaris hebben we ook diverse overleggen
gehad i.v.m. het organiseren van de sfeermarkt. Jaren geleden hebben de horeca en
winkeliers en dorpsbelang ook al gesproken over het organiseren van een sfeermarkt. We
hadden dat bijna op de rails toen de Hervormde kerk met het bericht kwam om het te
organiseren. Dit jaar kregen wij het bericht dat de kerk het niet langer meer wou organiseren,
dus was het voor de drie partijen logisch dat wij dat nu zouden oppakken. Het weer was
prima, het aantal bezoekers ook en de kooplui tevreden. We moeten dit evenement nog
evalueren maar we hebben wel op voorhand afgesproken ook in 2014 weer een sfeermarkt te
organiseren.

Net als elk jaar hadden we in april een vergadering met de gezamenlijke Dorpsbelangen.
Joop Edes was ook aanwezig en vertelde dat Dorpsbelang Nes in samenwerking met de LOA
een glazen huis in Nes wilde zetten. Hij vroeg of het ook mogelijk was om dit gezamenlijk te
doen en niet alleen Nes. Buren zag dit niet zitten, de rest wel. Er werd afgesproken dat Nes
met een draaiboek zou komen en dat de anderen dan daarna mee zouden denken en
organiseren. Namens ons hebben Jellie en vooral Sietsche zitting genomen in dit project.
Het project werd door ons eilandbreed gedragen; iedereen van jong tot oud heeft geld
ingezameld en gegeven. U heeft bij het financiële overzicht gezien dat wij een deel van de
omzet van de kermis hebben gegeven. Zoals u weet werd het een groot succes met name
door de inzet van de LOA. Het leverde ons landelijke bekendheid op toen een afvaardiging
van ons eiland het geld naar Leeuwarden bracht. Het bleek Joop z’n laatste kunstje te zijn.
Nes, maar ook het hele eiland is door het overlijden van Joop een bevlogen organisator
armer.
In 2012 hebben we een brief gestuurd naar Wagenborg met betrekking tot de slechte werking
van hun nieuwe systeem. Hier hebben we geen antwoord op gekregen, dus hebben we de
brief nu nog maar een keer verstuurd……..
Verder hebben we gesproken over de toiletwagen, de wateroverlast en Ameland voor
iedereen.
Wat betreft de wateroverlast hebben we een brief naar het Wetterskip en naar de gemeente
gestuurd.
Jacob Oosterkamp zit namens de gezamenlijke Dorpsbelangen in de projectgroep Ameland
voor iedereen. Als u dus met problemen, knelpunten zit kunt u dit ook bij ons aankaarten dan
geven wij dit weer door aan Jacob.
Op 12 december hadden we weer ons jaarlijks overleg met het college van B en W dit keer
echter zonder B.
We hebben gesproken over het groen driehoekje de Hagen/Jan Jacobsweg.
Het historische dijkje dreigt te verdwijnen. Het college gaat contact opnemen met Douwe de
Boer om te kijken wat het beste is om het dijkje te behouden.
Ook hebben we gesproken over de verkeerssituatie bij de nieuwe locatie van de visboer en
het herstraten van het deel Yme Duneweg dat voor de school ligt. In maart wordt begonnen
met de reconstructie van de Oranjeweg. Deze punten worden dan meegenomen. In de pauze
kunt u de tekening bekijken van de reconstructie. Aanstaande vrijdag hebben we het eerste
overleg over de reconstructie.
De kaalslag door de storm was ons volgende vergaderpunt.
Het college kon ons melden dat er binnenkort gestart word met de herplanting.
Het GFT afval bij de ondergrondse containers in het buitengebied hebben we ook onder de
aandacht van het college gebracht.
De ondergrondse containers zien er keurig uit, alleen de eigenaars van de bungalows weten
niet wat ze met hun snoeiafval moeten doen. Ze leggen het bij de containers waardoor het
toch weer een rommelig geheel wordt.

Deze containers staan er nog maar net, ze zullen kijken wat de mooiste en beste oplossing is
om dit netjes te houden.
Tot slot hebben we gesproken over het vreugdevuur op het parkeerterrein Jan Jacobsweg.
Ieder jaar vroeg het college aan ons om toezicht te houden op het vuur. Voorzitter was er
toch, dus dat was meestal geen probleem. Na het vuur van 2012 hebben we veel commentaar
gehad, we hebben dit binnen het bestuur besproken en besloten op geen enkele wijze aan het
vuur mee te werken. Het voelde alsof wij verantwoordelijk waren voor het vuur. Wij
organiseerden het niet en wilden dus ook niet verantwoordelijk zijn. We hebben het college
begrip gevraagd voor ons besluit.
Vanuit de vergadering komen verder geen vragen over dit agendapunt.
8) Bestuursverkiezingen:
Op 23 december 1948 werd onze vereniging opgericht, overigens ook in de Zwaan.
Afgelopen jaar dus ons 65-jarig bestaan. Als dorp heeft u dit gemerkt met onze mutsenactie
tijdens de kermis. De teller staat in die 65 jaar op 43 bestuurders, dit valt mee waaruit blijkt
dat bestuurders relatief lang in het bestuur blijven zitten.
Na ruim 10 jaar hebben we afscheid moeten nemen van Henk Kingma wegens verhuizing.
Henk wordt door de voorzitter bedankt voor zijn enthousiasme en inzet. Hierdoor ontstond er
in april de situatie dat er geen secretaris meer was. Voorzitter is ook secretaris gemaakt en zo
was dit probleem tot deze ALV getackeld. Op korte termijn werd wel gezocht naar een
vervanger en Timo IJnsen werd bereid gevonden om interim secretaris te worden. Hij wordt
dus nu ook voorgedragen om de periode van Henk af te maken. Aangezien zich geen
tegenkandidaten gemeld hebben, stelt de voorzitter voor om Timo bij acclamatie te
benoemen. De vergadering stemt middels applaus toe en Timo wordt benoemd.
Voorzitter merkt op dat dit een unieke situatie is, de eerste keer dat de zoon van een oudbestuurslid (Gerben IJnsen) lid wordt van het bestuur.
Ook Sietsche Atsma heeft besloten, na anderhalve periode (zij nam in 2007 de periode van
Gribbert Bakker over), om zich niet herkiesbaar te stellen. Sietsche zat namens het bestuur in
de kermiscommissie, regelde de kinderbraderieën en was samen met Jellie verantwoordelijk
voor de p.r. en de intocht van de sint. Ook organiseerde ze samen met Henk de
vrijwilligersavonden. Voorzitter bedankt ook Sietsche voor de inzet en overhandigt haar een
cadeautje. Voor Sietsche heeft het bestuur Hieke van der Laag bereid gevonden om zitting te
nemen in het bestuur. Ook hier geen tegenkandidaten dus wordt de vergadering gevraagd om
Hieke bij acclamatie te benoemen. De vergadering antwoordt wederom met applaus en
Hieke neemt de benoeming aan.
9) Pauze:
Voordat er een korte pauze wordt gehouden geeft de voorzitter het college de mogelijkheid
om de vergadering toe te spreken.
Nico Oud geeft aan dat de tekeningen van de plannen rond de Oranjeweg ter inzage liggen
tijdens de pauze. Op 24 februari wordt begonnen bij het museum van de Stam en op 3 maart
met de rest van de Oranjeweg. Planning is dat alles ruim voor 29 mei klaar is.
Burgemeester de Hoop wil graag nog even terugkomen op het verhaal van de voorzitter over
het vreugdevuur met oud en nieuw. Er is een goed overleg geweest, zoals elk jaar worden
alle dorpsbelangen gevraagd om toezicht te houden bij de vreugdevuren. Hout was eventueel

beschikbaar bij de gemeente. Dorpsbelang Hollum had dit jaar aangegeven geen toezicht
meer te willen houden i.v.m. enkele problemen het jaar daarvoor. Besloten werd in overleg
om de organisatoren (hoofdleveranciers) van het vreugdevuur te vragen voor toezicht. Kort
voor oud en nieuw werd overlegd met deze heren over een plek (gemeente stelde voor dit op
het strand te doen) maar toen bleek dat de animo er niet meer was en werd er dit jaar geen
vreugdevuur gehouden. Burgemeester vindt dit jammer en hoopt dat er volgend jaar wel
weer iets wordt georganiseerd.
Wethouder Bakema bedankt Dorpsbelang voor de uitnodiging en geeft aan de vergadering
aan dat als er vragen zijn hij bereid is deze te beantwoorden.
Voorzitter geeft aan dat het tijd is voor een korte pauze.
10) Rondvraag:
In de pauze heeft de nieuwe manager van de Amelander Kaap zich aan het bestuur
voorgesteld. De voorzitter geeft hem de gelegenheid om zich ook even voor te stellen aan de
rest van de vergadering. Mike Bosman maakt hier graag gebruik van en merkt op dat, wat
hem betreft, hij voor lange tijd bij de Kaap wil blijven en dus op Ameland en in Hollum.
Hierna is het tijd voor de rondvraag.
Gerrit de Boer vraagt of het mogelijk is om met het rondje Holllum met het college ook het
pad onder de Klonjes en omgeving mee te nemen. Pad is erg slecht en ook het parkeerterrein
aan het eind van de Badweg en de aansluiting van het pad op de weg bij het paardengraf
verdienen aandacht. Toegezegd wordt dit mee te nemen.
Cornelis Smit heeft twee vragen namens Forca Musica over de stoelendans met de kermis.
Als eerste of de playbackshow wat later kan beginnen. Door grote deelname bij de
stoelendans komt dit elkaar wat in de weg te zitten.
Tweede punt is de locatie van de stoelen dans. Wederom door grote deelname wordt de
locatie te klein en dus gevaarlijk. Voorzitter erkent beide punten en zegt toe om voor de
volgende kermis in gesprek te gaan met Forca Musica.
Pieter Jan Borsch vraagt waarom de stenen van de maan in het plantsoen niet wit zijn maar
geel. Nico Oud geeft aan dat hier overleg over is geweest met de leverancier van de stenen.
Deze gaf aan dat geel beter was omdat wit sneller vies werd en geel minder snel slijt. Pieter
Jan geeft aan het hier niet mee eens te zijn maar begrijpt dat het niet zal veranderen.
Ook vraagt Pieter Jan wat precies de bedoeling is met het dijkje aan de Hagen/Jan
Jacobsweg. Dijkjes werden vroeger geregeld opgehoogd, dit zou nu ook moeten gebeuren.
Nico Oud geeft aan dat er overleg komt met Douwe de Boer en voegt hieraan toe dat
misschien Pieter Jan ook aan dit overleg toegevoegd kan worden. Pieter Jan merkt nog op
dat onder de bosrand en aan het Jan Roepespad ook oude dijkjes zijn afgegraven ten behoeve
van de ondergrondse containers. Hij vraagt zich af of dit geen cultuur -historische dijkjes zijn
en dus beschermd. Nico geeft aan dat daar geen sprake van is en dat er geen vergunning
nodig was om de ondergrondse containers aan te leggen. Pieter Jan merkt op dat het
misschien dan alsnog een idee is om de dijkjes een status te geven om ze te behouden. Nico
zegt dit te bekijken.
Als laatste merkt Pieter Jan op een klein stukje fietspad vanaf Jan Roepespad richting de
vuurtoren na regen geregeld onder water staat. Dit zit niet in het plan Oranjeweg. Nico geeft
aan dit mee te nemen en dat dit waarschijnlijk wel in onderhoud kan worden uitgevoerd.
Cornelis Smit merkt op dat het zicht vanaf het Jan Roepes fietspad richting het fietspad
Oranjeweg slecht is vanwege de bomen. Voorzitter en Nico zeggen toe dit te bekijken tijdens
het volgende rondje.

Nico Oud heeft nog een opmerking over de nieuwe straatverlichting. Er is een voorlichting
geweest over de nieuwe straatverlichting. Deze was niet zo best bezocht, vandaar nog een
kleine uitleg in deze vergadering. Besloten is om enkele proefopstellingen te maken van
straatlampen. Klachten over deze lampen waren dat ze erg fel waren en je recht in de ledjes
kijkt. Verschillende oplossingen zijn aangedragen en hiervan worden enkele
proefopstellingen gemaakt, zodat het resultaat kan worden bekeken.
Burgemeester de Hoop neemt tot slot het woord. Hij geeft aan een gesprek te hebben gehad
met de nieuwe manager van de Kaap. Deze heeft goede ideeën om het toerisme te
stimuleren. Ameland heeft, volgens onderzoek, ook in deze crisistijd een goed draaiende
economie. Dit is mede te danken aan de vele vrijwilligers die de vele (sport)evenementen op
het eiland organiseren en draaiende houden. Een goed voorbeeld hiervan is het grote
volleybaltoernooi dat jaarlijks in Hollum wordt gehouden. Dit heeft een landelijke
bekendheid en is een goede reclame voor het eiland. Burgemeester geeft nog aan kort
geleden op een congres in Denemarken te zijn geweest. Ameland werd hier als voorbeeld
aangehaald voor een goed draaiende toeristische economie, een voorbeeld voor de Deense
wadden. Onder de toehoorders waren ministers en diverse bestuurders van Waddeneilanden,
kortom iets om trots op te zijn!! Burgemeester wil de vrijwilligers hiervoor hartelijk
bedanken, want zonder hen zou de economie op het eiland er veel minder voor staan.
Verder zijn er geen vragen en opmerkingen en voorzitter IJsbrand Smit sluit de vergadering
om 9.40 uur en dankt de aanwezigen voor de aanwezigheid en de inbreng.
Voorzitter beveelt de presentatie, die Marjan Veenendaal van Staatsbosbeheer Ameland zal
geven over de Feugelpôlle en andere terreinen rond Hollum, van harte bij de aanwezigen
aan. Hij hoopt dat de aanwezigen nog even blijven en wenst iedereen voor daarna een wel
thuis.
De secretaris,
Timo IJnsen

