
 
AGENDA  
 
1. Vaststellen van de agenda  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
 
3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 7 juni 2016  
 
4. Jaarverslag 2016 
 
5. Jaarrekening en balans van de Vereniging en het Paadwizerfûns 2015  

a. Verslag van de kascommissie  
b. Decharge van het bestuur  
c. Benoeming nieuw (reserve) lid kascommissie  

 
6. Begroting van de vereniging en het Paadwizerfûns 2017 
 
7. Werkplan 2017 waaronder herinrichting winkelcentrum en het nieuw te bouwen 

ontmoetingscentrum Gytsjerk 
 

8. Benoemingen en aftreden van twee leden van het DB bestuur 
kandidaat bestuurslid: Els Stortenbeker 

 
PAUZE  
 
9. Sprekers over ontwikkelingen in en rond het dorp Gytsjerk door dorpsstyliste Hieke Joostema 

en voorzitter van Trynergie Tseard van der Kooi 
 
10. Rondvraag  
 
11. Sluiting (ca 22.00 uur)   
 
De stukken voor deze vergadering worden gepubliceerd op Trynwâlden Online en kunnen bereikt 
worden via de weblink goo.gl/5IEvK6. De stukken kunnen ook worden opgevraagd bij de secretaris 
van Doarpsbelangen Gytsjerk doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com. Contactgegevens staan in de 
Einekoer bij ‘Bestuurlijk bekeken’. 

  



 
 
 
De Algemene Ledenvergadering is op donderdag 11 mei om 20:00 uur in Brasserie De Canterlanden. 
Net als in andere jaren worden het jaarverslag, het werkplan, de financiën en actuele ontwikkelingen 
in het dorp besproken.  
 
Dit jaar bijzondere aandacht voor het nieuw te realiseren ontmoetingscentrum in Gytsjerk! 
 

 
 
Er zijn dit keer ook weer interessante gastsprekers.  
 
De eerste spreekster is Hieke Joostema – ervaren dorpsstyliste uit Berltsum.  
 

Hieke heeft Gytsjerk gefotografeerd en laat op de vergadering zien welke knelpunten er zijn, 
met name op het gebied van de verkeersveiligheid. Zij doet ook voorstellen voor verbetering 
van de situatie.  

 
De tweede spreker is Tseard van der Kooi - voorzitter van de 
Energiecoöperatie Trynergie  
 

Tseard presenteert het idee van grote zonnedaken in onze 
dorpen. Op hun website trynergie.nl is daar meer over te 
zien. Eén van de daken die hiervoor erg geschikt is, is dat 
van Sikma in Gytsjerk en zij zijn ook bij aanwezig om vragen 
hierover te beantwoorden.  


