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Verslag algemene ledenvergadering (ALV) van dinsdagavond 20 oktober 2020 in de bibliotheek te Gytsjerk 

Aanwezig bestuur: Aleida Agema (zit voor), Roy de Torbal, Jaap Brouwer en Pieter Woudstra 

In totaal waren er 24 mensen aanwezig (inclusief bestuur) 

1. Opening 

Aleida opent om 19:32 de vergadering. Ze gaat even kort in op de aparte omstandigheden als gevolg van de Corona epidemie 
en geeft aan dat de vergadering nodig is omdat er een aantal punten zijn die toestemming van de ALV vereisen. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

De huishoudelijke regels (anderhalve meter, mondkapje, geen koffiepauze, water en ice-tea uitgedeeld) worden doorgenomen. 
Er zijn geen verdere stukken binnengekomen. De agenda wordt ongewijzigd aangenomen. De agenda en een aantal 
presentaties worden op een scherm getoond. 

3. Notulen vorige ALV’s 

De notulen van de ALV van 22/5/2019 welke vooraf zijn toegezonden worden zonder opmerkingen goedgekeurd. Ook het 
verslag van de speciale algemene vergadering van 29 januari 2020 over de ontmoetingsruimte wordt zonder verdere vragen of 
opmerkingen akkoord bevonden. 

4. Jaarverslag 2019 

Pieter licht het jaarverslag (dat eveneens vooraf is toegezonden) punt voor punt toe. Ook dit wordt zonder op of aanmerkingen 
goedgekeurd. 

5. Jaarrekening 2019 

Jaap licht het financieel verslag over 2019 en de begroting over 2020 toe. Hierover zijn geen opmerkingen. Na voorlezing van 
het verslag van de kascommissie, opgesteld door kascommissieleden Iepke Zijlstra-Pultrum en Arjen van der Schaaf, wordt 
decharge verleend aan de penningmeester over het jaar 2019. Het financieel verslag en de begroting zijn hiermee vastgesteld. 

6. Kascommissie 

Als nieuwe leden van de kascommissie worden benoemd: Wim de Haan en als reservelid Albert Pot. 

Het financieel verslag is alleen op het scherm getoond. De vergadering wil graag dat dit nog zal worden toegezonden hetgeen 
zal geschieden. 

7. Verkiezing nieuwe bestuursleden 

Er zijn geen aanmeldingen ontvangen voor nieuwe bestuursleden, anders dan de door het bestuur voorgestelde kandidaten. De 
kandidaat-bestuursleden Lucas Talsma en Eeuwe de Vries stellen zich kort voor en worden onder applaus benoemd in het 
bestuur.  

Joop Ros wordt genoemd als mogelijk kandidaat, die eventueel volgend jaar in het bestuur benoemd kan worden. Hij zal eerst 
als adviseur kunnen meedraaien. 

8. Aftreden voorzitter 

Aleida neemt na 5 jaar afscheid als voorzitter. Pieter bedankt haar voor haar tomeloze inzet in de afgelopen jaren. Deze inzet 
heeft ervoor gezorgd dat de vereniging bleef draaien toen er onderbezetting was in het bestuur. 

9. Pauze 

De pauze wordt even uitgesteld, vanwege de ruimte aan tijd en dan komt eerst punt 10 aan de orde, daarna volgt de pauze. 
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10. Mededelingen Trynwâlderein 

Dick Provoost houdt een voordracht over de doelstelling van Trynwâlderein welke is voortgekomen uit het Platform Noflik 
Wenje. Trynwâlderein is een vanuit de burgers gedragen initiatief dat in januari 2021 tot een meningsvormend oordeel moet 
komen over hoe en of de belangen van de zorgbehoeftige Trynwâldsters het beste kan worden behartigd. 

11. Kunstwerk bij de boom 

Oene van der Veen neemt na de pauze het woord om een vlammend betoog te houden over het beeld in het centrumplan aan 
de hand van diverse plaatjes op het scherm. Het is ter gedachtenis van Marten Brouwer, de man achter het Brouwers 
accordeonorkest en -school met invloed in heel Fryslân en daarbuiten. Dit heeft Gytsjerk toen op de kaart gezet. Hier heeft 
Oene in de dorpskrant Einekoer meerdere stukken over geschreven. Oene heeft een beeldje ontworpen van twee kinderen met 
de rug tegen elkaar en een accordeon op de schoot. Dit beeld moet in brons worden gegoten.  

Voor het aanvragen van subsidie voor de realisatie is een rechtspersoon nodig. Dorpsbelang Gytsjerk wil zich inzetten voor de 
realisatie en vraagt de vergadering of deze akkoord kan gaan met deze constructie. Na enige verduidelijking (onder meer over 
het draagvlak in het dorp) wordt dit akkoord bevonden. Verder wordt gevraagd of een gedeelte van het geld uit het 
Paedwizerfonds gebruikt mag worden ingezet om het beeld te realiseren. Ook dit krijgt de instemming van de ALV. 

12. Stand van zaken 

Ontmoetingsruimte 

Pieter schetst de stand van zaken rond de ontmoetingsruimte in de bibliotheek. Voor de uitwerking hiervan is gekozen in de 
speciale ALV van 29 januari 2020, waarbij is afgezien van het multifunctioneel centrum bij het zwembad. Inmiddels is de 
ontmoetingsruimte als pilotproject van start gegaan. Door de coronamaatregelen kunnen veel voornemens (zoals de koffie-
inloop) nog niet (goed) worden uitgevoerd. Tegelijkertijd blijkt de bibliotheek een prima vergaderruimte voor kleinere 
vergaderingen die vanwege de coronamaatregelen niet thuis gehouden kunnen worden.  De pilot zal worden voortgezet in 
2021. Er is zeker sprake van een gebleken behoefte maar er is nog onduidelijkheid met betrekking tot (financiële) haalbaarheid.  
Het ligt in de bedoeling om het plan met minimale investeringen door te zetten. 

Werkgroep centrum 

Roy geeft uitleg over de werkgroep centrum welke eerder dit jaar haar plan heeft gepresenteerd aan de gemeente en 
buurtverenigingen. We zijn met mensen aan de centrale wegen in Gytsjerk in gesprek. 

Het is de bedoeling dat in de Canterlandseweg ter hoogte van de tandarts een plateau komt, mede in verband met de voorzien 
gewijzigde bevoorradingsroute van de supermarkt (deze geeft nu hinder bij bewoners Riemersmastrjitte) 

Faunapassage 

Tevens is Roy belast met de werkgroep Faunapassage, hier geeft Roy aan de hand van een plaatje uitleg hoe e.e.a. eruit komt 
te zien. Er moet ook aandacht komen voor een fietsverbinding. 

Onderwijs 

Aleida geeft een korte schets van de bewegingen op het onderwijs gebied. Komt er een samenwerking tussen het PCBO en 
OPO Furore, wordt het 1 school voor de Trynwâlden of komen er meerdere scholen. De door de onderwijsorganisaties in het 
leven geroepen projectgroep STIP heeft aangegeven de Dorpsbelangen hierover t.z.t. te informeren. 

Wonen 

Uit de door Dorpsbelang uitgevoerde woonenquête blijkt een behoefte aan levensloopbestendige woningen. De gemeente heeft 
een inventarisatieronde gehouden bij de verschillende dorpen om na te gaan waar eventueel woningen gebouwd kunnen 
worden. Dit naar aanleiding van de nieuwe woningafspraken met de provincie. Het gaat hier uitdrukkelijk om een inventarisatie 
welke is gebaseerd op onze eerdere visies en de ontwikkelingen van de laatste tijd. Op de vergadering is hier een toelichting op 
gegeven. Het gaat onder meer om de Skuorre, het particuliere plan tussen de Canterlandseweg en Oer de Feart, een locatie 
ten noorden van het zwembad en een locatie tussen de kerk en de oostzijde van de Gytsjerksterhoeke. Voorts zijn als mogelijke 
herstructureringslocaties benoemd de beide schoollocaties (wanneer er een school zou verdwijnen), alsook de 
wooncorporatiewoningen, met name in het zuidwesten van het dorp. Ook de na verplaatsing van het loonbedrijf mogelijk 
vrijkomende locatie is benoemd. Naar aanleiding hiervan ontspint zich een discussie over het wel of niet wenselijk zijn van een 
aantal locaties, met name die tussen de Canterlandseweg en Oer de Feart. Door het bestuur wordt aangegeven dat hier in de 
komende dorpsvisie nadere standpunten over moeten worden bepaald. 

Pieter gaat in op de stand van zaken aangaande het gebouw De Skuorre op de plek van de oude Albert Heijn. Hier worden 
beneden winkels of maatschappelijke voorzieningen gedacht en boven woningen (appartementen). Tjikke Krijgsman vraagt of 
de te bouwen woningen met trappen of met lift worden gebouwd, want zonder lift zijn ze niet geschikt voor ouderen. Pieter zal 
dat bij de gemeente / ontwikkelaar proberen na te gaan. 

13. W.v.t.t.k 

Wim de Haan: is het ook mogelijk een informatiebord te plaatsen met een overzicht van de verschillende wandelroutes in de 
omgeving. Dit wordt bekeken, maar wel wordt opgemerkt dat de dorpskuierkes al zijn aangegeven. 

Wim Haalboom: ‘Wjukkelje oer it blommenpaad’ is een initiatief om de menpaden ten noorden van het dorp te bezaaien met 
bloemzaden om een betere biodiversiteit te krijgen. In verband met de vele projecten in Gytsjerk is besloten door het bestuur 
om de subsidieaanvraag te laten verrichten door Dorpsbelang Oentsjerk maar Dorpsbelang Gytsjerk zal het project wel 
ondersteunen. 



3 
 

14. Rondvraag 

Jet Vellinga: is er duidelijk wat er wel en niet mag op het ijsbaanterrein? Pieter geeft aan dat het bestuur bezig is dit uit te 
zoeken. 

15. Sluiting 

Aleida sluit de vergadering om 22:01 en wenst iedereen een wel thuis. 

 

Opgemaakt d.d.  

 

L. Talsma        P. Woudstra, 

Voorzitter        Secretaris    
     


