Notulen ALV d.d. 12 februari 2019
1) Opening
Voorzitter heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering van
dorpsbelang Hollum. In het bijzonder burgemeester, wethouder,
wethouder, enkele raadsleden en ons erelid Gerrit de Boer.
Ook afgelopen jaar zijn ons weer dorpsgenoten ontvallen.
Helaas waren daar ook nog relatief jonge mensen bij.
Voorzitter vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan onze
dorpsgenoten en oud dorpsgenoten die afgelopen jaar overleden zijn.
Hij verzoekt dit staande te doen.
In deze vergadering brengen we u op de hoogte van wat we afgelopen
jaar gedaan hebben.
Niet alleen de activiteiten, maar ook de diverse overleggen komen
voorbij.
Voor het mannelijke deel van het bestuur stond het afgelopen jaar in
het teken van de verbouw van de loods. Eerst hebben we een sanitaire
ruimte voorzien van uitstort gootsteen, urinoir en een wc gebouwd.
Dit betekende dat we een uitbouw moesten maken, in deze uitbouw
hadden we ook nog ruimte voor een opslag. Daarna hebben we een
doorbraak gemaakt van het oude gedeelte naar de toiletruimte.
Vervolgens is er een gedeelte afgeschot en voorzien van een
schuifdeur, deze ruimte hebben we gestript, van isolatie voorzien en
weer klaar gemaakt. Deze ruimte gebruiken we voor klussen, met de
kermis bereiden ze de spelletjes hier voor. En straks in november kan
het gebruikt worden door de Goedheiligman en zijn assistenten. Er zit
veel vrije tijd in maar het resultaat mag er zijn !!
Kom vooral eens langs als we daar weer zijn .
2) Notulen algemene ledenvergadering d.d. 13 februari 2018;
De notulen van de vergadering van 13 februari 2018 lagen al een half
uur voor deze vergadering ter inzage in de zaal, en u had de
mogelijkheid om ze te downloaden via www.dorpsbelang.hollum.info.

Voordat u vragen kunt stellen over deze notulen, willen we u graag
even laten weten wat we met uw vragen van de rondvraag hebben
gedaan.
De vraag van Sietze Wiegersma over bestraten van het stukje groen
bij Cornelis Bruinpad hebben we neergelegd bij Paul Kiewiet van de
gemeente. De oplettende lezer zal hier met verbazing van op horen,
dat klopt het is namelijk de letterlijke zin van de notulen van vorig
jaar.
Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat er niets mee gedaan is.
We hebben dan ook dit verzoek wederom bij de gemeente neergelegd.
Ook liggen de plannen met Driehoek De Hagen/ Jan Jacobsweg en De
Visafslag bij de gemeente. Dit waren wel punten van de rondvraag
van afgelopen jaar.
Geert de Jong had nog een vraag over hoe wij verzekerd zijn bij onze
activiteiten. Deze opmerking hebben we tegen het licht gehouden en
hebben die ook meegenomen naar het overleg met de gezamenlijke
Dorpsbelangen. We zijn natuurlijk verzekerd, maar we gaan kijken of
er een mogelijkheid is om dit nog meer dicht te spijkeren, zonder
absurd hoge premies.
De rest van de vragen konden op de avond zelf beantwoord worden
door iemand van het college.
Voorzitter vraagt of iemand over deze notulen vragen heeft,
inhoudelijk of tekstueel.
Jeanet de Jong had vorig jaar schriftelijk enkele vragen gesteld, deze
zijn door de voorzitter destijds beantwoord en teruggekoppeld aan
Jeanet. Jeanet wil hierbij nog opmerken dat ze het een gemiste kans
vindt dat dorpsbelang Hollum niet meer aandacht heeft besteed aan
het Hidde Kat jaar, Hidde Kat is toch een zoon van ons dorp.
Voorzitter antwoord dat er reeds een commissie bezig was met
activiteiten en dat dorpsbelang heeft besloten om die niet voor de
voeten te lopen en de organisatie aan de commissie te laten. Jeanet
vraagt ook nogmaals waarom de notulen pas vlak voor de ALV
vergadering op de site komen. Antwoord was, net zoals vorige keer,
dat dit tegelijk met de agenda en het verslag van de secretaris komt en

dat deze dingen er niet eerder op kunnen. Notulen worden reeds eerder
gemaakt en zouden in principe er wel eerder op kunnen merkt Jeanet
op. Voorzitter geeft aan dit nogmaals te gaan bespreken in het bestuur.
Hierna zijn er geen vragen en opmerkingen meer en worden de
notulen vastgelegd en de secretaris bedankt.
3) Mededelingen en ingekomen stukken;
Bericht van verhindering hebben we ontvangen van bestuurslid
Douwe Barf, Han van Heerde namens Ameland 82, Cornelis Smit,
Jacoba Oud, Astrid IJnsen en Anja de Boer
We hebben 8 februari een brief gekregen van Actiegroep “Houd de
Stelp op de Stelp. Deze brief wordt behandeld bij agendapunt 7.
We ontvingen op 10 februari een brief van actiegroep TRUG ERMEE.
Deze melden teleurgesteld te zijn dat het nostalgische bord op de
Hollumer Kermis is verdwenen. Secretaris heeft hier inmiddels een
passend antwoord op gegeven en dit is dus zover afgehandeld.
Presentielijst is inmiddels rondgegaan. Voor diegene die nog niet
getekend hebben kan dit nog in de pauze.
4) Jaarverslag secretaris ;
Het jaarverslag van de secretaris ligt eveneens op de tafels. Ik hoop
dat u de site bezocht heeft om ook dit verslag te lezen. Voordat u hier
eventueel vragen over heeft, wil de voorzitter hier nog graag een paar
opmerkingen over maken.
Ten aanzien van Koningsdag:
De spelletjes werden het afgelopen jaar georganiseerd door De
Suihoek, samen met de Horeca en Winkeliers van Hollum.
Die combinatie was erg geslaagd en zoals Timo het al omschreef ook
erg gezellig in de lengte as van het dorp. Ondertussen hebben we
contact gehad met De Westhoek voor de organisatie van dit jaar.
Ook zij gaan graag de combinatie aan met de Horeca en Winkeliers.

Rest mij nog de mensen die de spelletjes afgelopen jaar mogelijk
gemaakt hebben, langs deze weg nogmaals hartelijk bedanken.
En wensen we de Westhoek veel succes, en hopen op weer een
gezellige dag.
Ten aanzien van de kermis:
Even ter aanvulling op het verslag: zoals u wellicht weet hebben we
met de kermis een commissie de zich bezig houdt met de organisatie.
In 2018 bestond de commissie uit: Jan Engels, Jolanda de Jong,
Hedwig Basteleur, Astrid de Boer-Boersma, Douwe Barf, Martin
Thomassen en IJsbrand Smit. Al bij de eerste vergadering gaf Jolanda
te kennen dat dit haar laatste jaar was als commissielid, inmiddels is
zij verhuisd naar Marrum. Tijdens de kermis hebben we Jolanda al
bedankt voor haar jarenlange inzet. We hebben Johannes Ruygh
bereid gevonden haar plaats in te nemen.
Na de kermis heeft Jan Engels aangegeven dat hij zich na 41 jaar terug
trekt uit de commissie. Vanaf 1978 tot 1995 organiseerde hij samen
met Thea en vrienden de kermis. Vanaf 1995 tot 2018 zat hij in de
kermiscommissie, hij heeft ons dan ook in al die jaren de fijne
kneepjes van het kermisvak geleerd.
Jan had altijd een tomeloze inzet en was erg handig en vindingrijk. Ik
denk dat een ieder zich nog wel een heuse Droomvlucht uit de
Efteling kan herinneren. Samen met anderen wist hij zo onze kinderen
een onvergetelijke vrijdagmiddag te bezorgen.
Jan bedankt voor alles….. Gelukkig blijft je wel vrijwilliger.
Ook hier hebben we twee mensen bereid gevonden plaats in de
commissie te nemen. Het gaat om Anja de Boer en Andrea Smit. De
dames zijn al jaren betrokken bij de spelletjes en we zijn dan ook blij
met deze ervaren krachten.
De zondag voor de kermis werden we opgeschrikt door het bericht dat
buurman Kees de Boer plotseling was overleden.
We hebben in die dagen daarna overleg met de familie gehad.
En natuurlijk hebben we ons programma iets aangepast zodat iedereen
gepast afscheid van Kees kon nemen.

De braderieën:
De braderieën zijn al jaren lang een belangrijke bron van inkomsten,
waardoor we de contributie zo laag kunnen houden en toch veel
activiteiten kunnen organiseren.
Het is dan ook jammer dat het aantal standhouders iets afgenomen is.
Wel zien we wildgroei ontstaan door bewoners aan de route die het
niet nodig vinden om zich aan te melden, noch te betalen,
en wel koopwaar aan te bieden vanuit hun eigen tuin.
We hebben overleg gehad met de gemeente om te kijken wat wel en
niet mogelijk was en wat binnen de vergunning valt.
Deze praktijken vallen niet binnen de vergunning en zijn dan ook niet
toegestaan. Komend jaar zullen die mensen daar dan ook op
aangesproken worden!
Bij al onze activiteiten hebben we veel vrijwilligers nodig jong en
oud. Natuurlijk hebben we ook afgelopen jaar weer een
vrijwilligersavond gehouden om hen te bedanken. Dit jaar hebben we
een leuke golf-clinic gehad op de Golfbaan. Daarna zijn we prima
ontvangen door de Amelander Kaap voor een heerlijk hapje en
drankje. Het was weer erg gezellig, en ook dit jaar gaan Timo en
Astrid weer iets leuks organiseren.
Het jaar stond ook in het teken van de Samenloop voor Hoop.
Hier mocht ik ook voorzitter zijn en tijdens de vrijwilligersavond heb
ik dan ook aan onze vrijwilligers gevraagd of ze mee wilden helpen
met de Samenloop. Met grote getalen werd hierop gereageerd. Het
KWF had berekend dat er zo’n 24000 euro opgehaald kon worden.
Het werd een bedrag van € 63.562,67
Wat een inzet van iedereen, deelnemers, sponsoren en organisatie.
Ik ben natuurlijk loeitrots op onze vrijwilligers. Met elkaar dit mooie
bedrag, een prachtige 24 uur voor de deelnemers en eregasten en wat
misschien nog wel belangrijker is dat we Kanker bespreekbaarder
hebben gemaakt. BEDANKT !
Voorzitter vraagt of er verder nog vragen en opmerkingen zijn. Dit is
niet het geval en de secretaris wordt weer bedankt voor de
verslaglegging

5) Verslag Penningmeester ;
Ook ter tafel ligt het financiële verslag van 2018.
Zoals u ziet halen we ongeveer €1300.- op met de contributie.
Dit bedrag zijn we alleen al in december kwijt aan de intocht van de
Sint en de sfeermarkt.
De rest kan dus bekostigd worden door de braderieën en de Kermis.
Wel zien we dat de kosten voor afval en vergunningen weer gestegen
zijn, maar daar komen we later op terug.
Ook hier geen vragen over het verslag waarna de voorzitter onze
penningmeester Martin bedankt voor de verslaglegging.
6) Verslag van de kascommissie, benoeming nieuw commissielid ;
De kas werd dit jaar gecontroleerd door Folkert Visser en Frank
Engels. Voorzitter vraagt wie hij het woord kan geven. Frank meldt
dat er geen bijzonderheden zijn gevonden en dat de kas is
goedgekeurd. Voorzitter vraagt de vergadering om ons decharge te
verlenen. Nadat dit is gebeurd bedankt hij Folkert en Frank voor het
controleren.
Dit jaar aftredend is Folkert. Voorzitter vraagt Ben vd Laag om in de
commissie plaats te nemen komend jaar. Ben antwoord hier positief
op.
7) Verslag bespreking met Burgemeester en Wethouders en
andere vergaderingen en bijeenkomsten ;
Op 12 december hebben we ons jaarlijks overleg met het college
gehad.
De nieuwe bestrating van de Molenweg, in straten Groen Cornelis
Bruinpad, Visafslag en driehoek De Hagen JanJ acobsweg liggen nog
steeds bij het College, we hopen dat daar eindelijk wat mee gebeurt.
Aan gezien de kosten voor vergunningen en afval steeds hoger worden
hebben we gevraagd of het mogelijk was dat de vergunning voor onze
activiteiten 1 x in de 5 jaar afgegeven konden worden. Er verandert
immers niet veel aan de vergunning. Dit om de kosten te besparen. De

Burgemeester vond dat dit niet kon, hij wil elk jaar de aanvraag
beoordelen.
Net als het jaar er voor hebben we weer om een betere handhaving
gevraagd voor wat betreft auto’s en plantenbakken in de bermen.
Dit geeft veel ergernis en gevaarlijke situaties.
Het college heeft toegezegd dat er handhaving komt.
De Bosweg is nu ter hoogte van Sloperij Visser zo stuk dat het zeer
gevaarlijk is. Ook de bermen bij de Trapweg liggen zo laag dat je op
de fiets niet meer uit kunt wijken. Naar deze wegen zal gekeken
worden.
Bij het herstraten van de Zuiderlaag en nu ook de Plantsoenstraat is er
voor gekozen om de zeer oude steen weer te gebruiken. Dat resulteert
er in dat herbestrating geen verbetering is.
We zullen in het voorjaar met het College een rondje dorp doen en
hen hier op wijzen.
Tot slot hebben we gevraagd of het ook mogelijk is om een wandelpad
langs het Lenewiel te maken.Er zijn nu prachtige dijkjes gemaakt en
dus zeer de moeite waard om er een rondje te lopen.
Dit was een goed idee we hopen dat er wat mee gedaan wordt.
Ook afgelopen jaar hebben we weer een overleg gehad met de andere
dorpsbelangen. Dit jaar was dat op 3 april in Buren.
We hebben Geert de Jong zijn vraag over het verzekeren
meegenomen. Ook de andere Dorpen willen dit graag nog beter
geregeld hebben. We hebben een brief naar de Gemeente gestuurd met
de vraag of die met ons mee wil denken.
Alle Dorpen hebben wel eens problemen ondervonden met de
afstemming van onze activiteiten ten opzichte van andere
evenementen. Omdat er veel georganiseerd wordt heb je wel eens
dubbele boekingen. Ter bescherming van onze activiteiten hebben we
een gesprek aan gevraagd met de gemeente.

Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Het evenementenbeleid
is verouderd en zal binnen kort tegen het licht gehouden worden, onze
angst zal hier in meegenomen worden.
De Stelp.
Wij als Dorpsbelang hebben dit onderwerp al jaren hoog en veel op
onze agenda staan.
Afgelopen jaar is alles in een stroomversnelling terecht gekomen.
Eerst had je de beslissing verbouw of nieuwbouw.
De gemeente heeft hier een locatie onderzoek naar laten doen, bij dit
onderzoek is gebleken dat nieuwbouw de beste optie is. Echter wel op
een andere locatie namelijk bij Ons Hol en Amelandia.
Deze beslissing is ons kenbaar gemaakt, en ze vroegen of wij samen
met de huidige en nieuwe gebruikers in de ontwikkelgroep zitting
wilden nemen.
Namens Dorpsbelang Hollum hebben Timo en ondergetekende plaats
genomen in de ontwikkel groep.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2017 hebben we u op de
hoogte gebracht van ons overleg met Amelandia en SCW Ameland
over versterking van dit gebied.
Het bestuur van Dorpsbelang Hollum kan zich prima vinden in de
beslissing van deze locatie. Op deze manier kunnen we alle
voorzieningen die we op de beide locaties hebben voor het dorp
behouden.
De huidige Stelp wordt eigendom van de gemeente en kan dan
geschikt gemaakt worden voor sociale woningbouw. Aangezien er al
meer dan 27 jaar geen sociale woningbouw meer is geweest in
Hollum, zien wij hier dan ook grote kansen.
Op dit moment zijn we als ontwikkelgroep druk bezig om van 11
architecten tenslotte tot 1 te komen. Deze moet zoveel mogelijk
wensen van alle partijen vertalen in steen.
Timo en ik zullen de komende tijd ons best doen om toe te zien dat
alle voorzieningen voor ons dorp behouden blijven.
Voorzitter leest de brief Actiegroep Stelp op de Stelp voor en geeft
naar aanleiding van bovenstaand verhaal antwoord op de nog niet
beantwoorde vragen. Hierna komen er nog vragen vanuit de
actiegroep.

Actiegroep wil duidelijk maken dat er nog geen definitieve beslissing
is genomen over de locatie en wil van dorpsbelang weten waarom zij
zich niet hebben ingezet voor de huidige locatie. Voorzitter meldt
nogmaals dat er idd nog geen definitieve beslissing is gevallen over de
locatie maar dat dit op dit moment ook niet een punt is waarover DB
gevraagd is een beslissing te nemen. DB is gevraagd in de stuurgroep
plaats te nemen en hierin hebben we ingestemd om dicht bij het vuur
te zitten. DB is van mening dat behoud van de huidige voorzieningen
op dit moment de prioriteit heeft.
Wethouder Theo Faber geeft ook aan dat er in de raad unaniem de
beslissing is genomen, na onderzoek van 1,5 jaar over de huidige
locatie, om verder onderzoek te plegen op de locatie Ons Hol.
Ontwerp en gebiedsvisie lopen nu gelijk op en daarna zal de raad
hierover een beslissing moeten nemen.
Jurrian de Vries vraagt waarom DB geen extra vergadering heeft
ingelast voor dit belangrijke onderwerp en de leden om een mening
heeft gevraagd. Voorzitter geeft aan dat DB enkel is gevraagd om
zitting te nemen in een stuurgroep. Als deze stuurgroep over de
huidige locatie was gegaan waren we er ook in gaan zitten. Nogmaals
wordt benadrukt er geen vraag is geweest over de keuze tussen twee
locaties.
Jaap Bruin vraagt zich af of het bestuur niet statutair verplicht is om
terug te gaan naar de leden bij belangrijke zaken. Statuten waren niet
beschikbaar en moesten bij de gemeente archivaris worden
opgevraagd dus dit was niet na te kijken. Voorzitter meldt dat de
statuten voor de vergadering aan Jaap zijn gemaild.
Mevrouw Stuffers stelt de vraag over het afbreken van de huidige
aanleunwoningen. Wethouder antwoord dat dit nog niet aan de orde is.
Jeanet de Jong vraagt nogmaals waarom DB zich niet hardmaakt voor
de huidige locatie. Wethouder Bruins Slot probeert aan te geven dat
dit niet aan DB is en dat deze vraag door de actiegroep bij de politiek
moet worden neergelegd. Deze zijn immers diegenen die hier straks
een besluit over moeten nemen.
Wim de Boer houdt een betoog over het gevaar van de zendmasten die
op de nieuwe locatie aanwezig zijn en vind dat de problematiek rond
de locatie een probleem is van alle dorpsbelangen. Zij zijn toch de tolk
van de bevolking, ook van de oudere mensen. Voorzitter meldt dat het
gevaar van de masten een verantwoording is van de gemeente.

Wethouder geeft aan dat, als dit in de regelgeving idd een probleem is,
dit uiteraard zal worden meegenomen in de plannen en het besluit.
Na nog enkele vragen en opmerkingen met dezelfde strekking als
hierboven sluit de voorzitter de discussie. Greetje de Vries geeft nog
aan dat er nagedacht zou moeten worden of deze discussies gevoerd
moeten worden. Het gevolg zou kunnen zijn dat door deze discussies
het plan uitgesteld wordt en dan de vraag is of de kosten niet zover
oplopen dat de plannen onbetaalbaar worden. Hierdoor kan de zorg op
het eiland alsnog onder druk komen te staan.
Voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over de andere punten. Dit
blijkt niet het geval.

8) Bestuursverkiezingen ;
Dit jaar aftredend en herkiesbaar Hieke Van Der Laag.
Er heeft zich een tegenkandidaten gemeld namelijk Margreet
Sinnema. Dit is nog nooit eerder voorgekomen en we hebben toch nog
maar even het net gekregen huishoudelijk regelement er op na
geslagen, artikel 4 zegt hierover dat het bestuur een nieuw lid
voordraagt. Voorzitter heft Margreet hiervan op de hoogte gesteld en
excuus aangeboden dat het zinnetje ten onrechte in de agenda staat.
Margreet stelde dat meerdere Amelander verenigingen voorzichtig
moeten zijn met dat zinnetje, omdat een gevolg zou kunnen zijn dat
een bestuur overgenomen word. Margreet wordt voor de
opmerkzaamheid bedankt ! Vergadering wordt gevraagd om Hieke bij
acclamatie te benoemen. Dit gebeurd en nadat Hieke de benoeming
aanneemt wordt ze door de voorzitter gefeliciteerd.

9) Pauze ;
Voordat voorzitter overgaat naar agendapunt 9 wil hij eerst het college
de gelegenheid geven om te reageren op agendapunten, of toelichting
te geven op hun plannen. Theo Faber meldt dat er nog een
bewonersavond voor de Stelp wordt georganiseerd waarbij de
mogelijkheid tot contact er is. Cornelis Smit reageert hier op met de

vraag of deze bijeenkomst niet in de Stelp zou moeten worden
gehouden. Wethouder meldt dat Kwadrant dit gescheiden wil houden
en dit soort bijeenkomsten niet in het gebouw wil.
Wethouder meldt tevens dat er voor de contacten tussen de
dorpsbelangen en de gemeente een coördinator is aangesteld namelijk
Hans Cuperus. In het verleden waren er nog al wat zaken die beleven
liggen. Om de lijntjes wat korter te maken gaat Hans de contacten met
de DB’s onderhouden.
Hans geeft aan dat één van die punten bijvoorbeeld de bestrating van
de Molenweg is. Dit hing op de afvoer van hemelwater. Hier is nu een
oplossing voor bedacht en zal nu dus worden ingepland. Ook vraagt
Hans zich af of het praktisch is om de ALV’s in het begin van het jaar
te houden en het overleg met B & W aan het eind van het jaar. Dit zou
korter op elkaar beter zijn. Ook is het idee ontstaan om in het voorjaar
een rondje door het dorp te maken om zo doende de punten na te
lopen en ter plaatse te bekijken. Dit wordt door DB als zeer positief
bevonden.
Hierna geeft de voorzitter aan dat het pauze is.

10) Rondvraag ;
Voorzitter geeft aan dat we bij de rondvraag zijn aangekomen. Het
kan zijn dat we niet direct antwoord hebben op uw vragen. Mochten er
vragen zijn over de gemeente, dan kan iemand van het college daar
misschien op antwoorden. Mochten het andere vragen zijn die we niet
kunnen beantwoorden, dan zoeken we dat uit en krijgt u op een later
tijdstip alsnog antwoord .
Adri vd Laag geeft aan dat het bedrag van de contributie eigenlijk niet
meer van deze tijd is en of die niet omhoog zou moeten. Voorzitter
geeft aan dat dit ook al eens ter tafel is geweest in het bestuur. Toen is
besloten om het zo te laten zolang onze financiële positie dit toelaat.
Jan van Dijk wil nog even terugkomen op het punt van
bestuursverkiezing. Hij geeft aan dat het niet van deze tijd is dat het
bestuur de kandidaat aanwijst. Hij geeft de vergadering aan om eens
na te denken over wijziging van statuten op dit punt.

Jurrian de Vries meldt dat de nieuwe lampen bij de kerktoren het
verkeer vanaf beide kanten verblindt. Voorzitter geeft aan dat dit ook
al door andere omwonenden gemeld was en dat zal worden
geprobeerd door middel van kappen dit probleem op te lossen.
Verder zijn er geen vragen uit de vergadering.

11) Sluiting ;
Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering nadat hij en ieder
heeft bedankt voor de inbreng en de komst. Verder wenst hij iedereen
een wel thuis.
Direct na een korte pauze laat Jan Botte een film zien uit 1984. Op
deze film staat vergane glorie: de veemarkt.

