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1. Opening en vaststelling agenda.
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. De secretaris Ruud van den
Berg wordt verontschuldigd, wegens bezigheden elders voor Better Bakhuzen.
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
2. Verslag van 7 maart 2016.
Naar aanleiding van het verslag worden enkele punten besproken. Wim vraagt hoe het staat
met de dokterswacht in Koudum. De proef in Koudum is naar ons idee ten onrechte
beëindigd. We zijn solidair met de werkgroep van Koudum. Ernst Meursing is namens ons
contactpersoon bij die werkgroep. Het lijkt vooral een financiële oorzaak. Bram roept op
incidenten te melden bij de dokterswacht. In geval van nood direct 112 bellen.
Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan Ina Gerrits.
3. Samenstelling Bestuur
De benoeming van Ruud van den Berg wordt bij acclamatie goedgekeurd.
De herbenoeming van Bram Boehlé wordt bij acclamatie goedgekeurd.
Er is nog geen opvolger voor Akke als vertegenwoordiger van Mirns bekend.
4. Financieel verslag 2016.
De penningmeester Bram Boehlé geeft een toelichting op het rondgedeelde spreadsheet
overzicht. Het aanwezig saldo lijkt groot, maar daarin zijn ontvangen projectgelden
begrepen, waar nog te maken kosten tegenover staan. De kosten voor vergaderingen e.d.
zijn door Better Bakhuzen flink opgelopen, waardoor contributie plus gemeentebijdrage
samen niet voldoende zijn voor de reguliere kosten van vergaderen en de dorpskrant.
a. De kascommissie geeft bij monde van Hans Eiselin goedkeuring aan de cijfers. De
vergadering dechargeert het bestuur voor het gevoerde financieel beleid.
b. Voor volgend jaar wordt de kascommissie gevormd door Ite Tichelaar en Ina Gerrits.
5. Jaaroverzicht 2016.
Enkele punten, waaronder de website en DFM op Glas worden nog even aangehaald. Energie
komt in de presentatie van Buurkracht aan de orde. Het onderzoek naar een Zorg coöperatie
is gestart. Verplaatsing van het speelveldje is gestart.
6. Better Bakhuzen.
Stand van zaken wordt globaal gemeld. Tryntsje Stienstra heeft het voorzitterschap van het
COBB (Coördinatieteam Better Bakhuzen) overgenomen van Wink Blomsma. Op 1 mei is er
een bijeenkomst voor het hele dorp om de vorderingen diepgaand te bespreken. Tryntsje ligt
dit toe. Het project ERG heeft versterking nodig, waartoe ook op 1 mei zal worden
opgeroepen. Ook bij andere projecten blijkt het werk op enkele mensen neer te komen.
7. Rondvraag.
Opgeroepen wordt gebruik te malen van het meldpunt van De Fryske Marren op hun App.
Klaas Knobbe geeft hier een toelichting op.
Er wordt een compliment uitgesproken richting de vrijwilligers, die statushouders opvangen.
Hans merkt op dat het aantal leden dat opkomt op de ALV nogal tegenvalt. We kunnen wel
trots zijn op het aantal leden: meer dan 85% van de adressen is lid, dus we hebben een groot
draagvlak. Herman oppert de mogelijkheid van een kleedruimte voor surfers op Mirns. Daar
lijkt geen behoefte aan en er is ook geen mogelijkheid voor.
De prikkers voor Himmeldei werken niet, verzocht wordt volgend jaar “grijpstokken” te
verstrekken.
Anne gaat in op het krantenbericht, dat Koos van de Meer op de bestuurstafel heeft gelegd

over mogelijke hinder door commerciële vluchten vanaf Lelystad. Frans Veltman ligt toe , dat
de gemeente nog geen enkele informatie heeft, het krantenbericht is het enige. De
Gemeente zal zodra zij bij het overleg betrokken worden ons op de hoogte stellen.
8. Sluiting

Na de pauze volgen drie presentaties:
a. Klaas Knobbe over subsidiemogelijkheden voor burgerinitiatieven
b. Michel Hania Over Buurkracht voor energieprojecten
c. Bram Boehlé over het onderzoek naar woonbehoeften van jongeren

