NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN OLDEBERT, vereniging van Dorpsbelangen Tolbert,
gehouden op 22 maart 2021 om 19.30 uur. Het betrof een (online) Teamsvergadering
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezige bestuursleden:
Bonne de Boer
Ynze Faber
Fokke Dijkstra
Barbara Postema
Anja van Wijk
Sytske Everink

voorzitter
penningmeester
secretaris
bestuurslid
bestuurslid
(aftredend) bestuurslid + vaste notulist

Aanwezige leden:
Jur Engels, Meindert Bouma, Martin Weerd, Simon Riepma, Jacob Snijder, Sikko Cazemier, Hennie
van der Laan, Geert Gjaltema(alleen geluisterd)
Afwezig met kennisgeving:
Henk Jonkman
Sandra de Wit
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
2. Jaarverslag secretaris
De secretaris neemt het verslag door. Sikko Cazemier vraagt wat er is besproken met gemeente.
De secretaris geeft aan dat de oversteekplaatsen Oldebertweg aan de orde zijn geweest, de brief
van Simon Boetje (welke brief met punten regelmatig aan de gemeente wordt voorgelegd), en de
Mensumaweg. Voorts vraagt Sikko Cazemier zich af of Oldebert bemoeienissen heeft gehad met
het nieuw te realiseren gezondheidscentrum aan de Oldebertweg. Het antwoord daarop is
ontkennend. Wel wordt gemeld dat er in 2021 een aanvang met de realisatie wordt gemaakt.
Meindert Bouma vraagt zich af hoe het staat met het verleggen/doortrekken van het fietspad bij
de ijsbaan richting Hoofdstraat. De voorzitter merkt op dat dit niet gerealiseerd gaat worden
omdat de grond die daarvoor nodig is niet van de gemeente is, maar van een particulier. De
gemeente zal niet overgaan tot aankoop van die strook grond. Ook is de gemeente tegen op
overleg met de bewoners wat het alternatief kan zijn. De voorzitter geeft aan dat er overleg is
met Theo Vlaming van de gemeente, maar dat er op dit moment niet iets te melden valt. Wel
heeft Theo Vlaming aangegeven dat de oversteek bij de Leuringslaan voldoende veilig is en wel
om reden dat zich daar een middenberm bevindt. Tevens vindt de gemeente de oversteek bij
garage Smidts voldoende veilig. De oversteek bij de ijsbaan heeft, zoals hiervoor gesteld, alle
aandacht van Oldebert.
Meindert Bouma vraagt of het ledenaantal van Oldebert stabiel is. De voorzitter geeft aan dat er
afgelopen jaar een tiental leden van de lijst zijn afgevoerd door ofwel verhuizing, dan wel
overlijden.
Simon Riepma meldt dat de notulen van 2019 nog niet zijn vastgesteld en goedgekeurd. De
secretaris geeft aan dat het verslag indertijd wel is gemaild aan de leden maar dat daar geen
reactie op binnengekomen is gekomen. Er mag dus vanuit worden gegaan dat het verslag is
vastgesteld.
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3. Financiën
De penningmeester neemt de jaarrekening door. Door Corona valt er weinig op te merken, alleen
dat het resultaat daardoor nog positiever is geworden. Eind 2020 heeft Oldebert nog een extra
betaling/donatie aan de CazemierBoerderij gedaan (het gemiddelde van het bedrag dat anders
aan de vergaderingen zou zijn besteed).
De kascommissie, bestaande uit Jur Engels en Simon Riepma, heeft op 4 februari 2021 schriftelijk
verklaard dat de er door hen “geen onregelmatigheden geconstateerd zijn in de overgelegde
bescheiden”. De leden wordt geadviseerd de jaarrekening 2020 goed te keuren en het bestuur
décharge te verlenen. Aldus is ter vergadering geschied.
Doordat deze jaarvergadering online plaatsvindt en het stemmen daardoor ietwat wordt
bemoeilijkt, heeft de penningmeester Jur Engels en Simon Riepma op voorhand gevraagd of zij
bereid zouden zijn ook voor het jaar 2021 in de kascommissie te willen plaatsnemen. Zowel
Simon Riepma als Jur Engels is daartoe bereid, waarvoor dank.
4. Rooster van aftreden
Besloten is om van 7 naar 5 bestuursleden te gaan. Reden hiervoor is dat er te weinig werk is
voor 7 personen. Nu Geert Gjaltema in december 2020 op persoonlijke titel is teruggetreden en
een bestuur van 6 personen niet werkt, heeft Sytske Everink besloten zich niet meer herkiesbaar
te stellen, maar in plaats daarvan als notulist te fungeren bij bestuursvergaderingen e.d.. Zoals
uit het door de voorzitter opgestelde rooster van aftreden blijkt is Ynze Faber
aftredend/(niet)herkiesbaar. Ynze Faber geeft aan dat hij herkiesbaar is. Voor 2022 zijn dat Fokke
Dijkstra en Barbara Postema en voor 2023 Bonne de Boer en Anja van Wijk. Bonne de Boer en
Anja van Wijk hebben dan een bestuursperiode van 4 jaar gehad. Maar op grond van de statuten
mag het bestuur besluiten de periode van 3 jaar te verlengen dan wel niet. De aanwezigen
hebben geen bezwaar tegen dit rooster en de verlenging van de bestuurstermijn, zodat deze
wordt vastgesteld.
5. 100-jarig bestaan Oldebert
De voorzitter geeft aan dat het plannen van een feest in welke vorm dan ook in verband met de
Coronamaatregelen moeizaam is. Daarom heeft het bestuur naar een alternatief gezocht.
Op 2 november 2021 zal er een receptie zijn in de CazemierBoerderij.
Daarnaast heeft het bestuur het plan opgevat om een glossy magazine uit te geven dat in
oktober huis-aan-huis zal worden verspreid. In dit magazine kunnen
verenigingen/stichtingen/mkb zich kort presenteren. Jur Engels verzorgt de redactie. In dat kader
zal hij binnenkort contact opnemen met Geert Gjaltema in verband met anekdotes uit het
verleden. Om de kosten te drukken zullen er advertenties tegen een redelijk tarief worden
geplaatst (een aantal zijn reeds verkocht). Het magazine moet dus een naslagwerk, maar zeker
ook een bewaarnummer zijn. Op deze manier hoopt het bestuur dat er zich meer leden zullen
melden bij Oldebert en andere verenigingen.
Tevens zullen Tjerk Bekius en Bonne de Boer een documentaire van plm. 15 minuten maken met
interviews van Tolberters, dorpsbeelden, etc.. Het is de bedoeling deze documentaire tijdens de
receptie op 2 november te vertonen en tevens op YouTube (en wellicht andere social media) te
plaatsen.
De aanwezigen vinden de plannen leuk, goed en creatief.
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6. Rondvraag
Martin Weerd deelt mee dat de buurtbewoners van de Waterman en Bolster hebben
gecollecteerd voor een AED; het doel is bijna bereikt.
Hennie van der Laan: zij vraagt of Oldebert ook bemoeienissen heeft inzake een andere ingang
tot de begraafplaats. Omdat de toegang na het openen van het toegangshek te stijl is voor een
rolstoel, is deze niet goed bruikbaar. Er zijn alternatieven, maar deze komen niet van de grond.
Bijvoorbeeld een kleiner hek naast het grotere hek te plaatsen is niet mogelijk omdat de ruimte
daarvoor te krap is. Bovendien is er het probleem van het recht van overpad (alleen voor
begrafenissen; niet voor bezoekers). De begrafenisvereniging heeft al aan het bestuur
aangegeven dat zij geen bemoeienissen van Oldebert wenst. Oldebert is voornemens dit
probleem wel weer op te pakken. Wellicht een idee om de oude ingang van vroeger te
‘heropenen’. Of aan de achterzijde (dr. Mansholtweg) een ingang te creëren. Echter dan moeten
mensen over het fietspad en dat is eigenlijk te smal voor een voetpad. Ook parkeren wordt een
probleem. Simon Riepma oppert het idee om een ingang te creëren door een pad aan te leggen
naar het nieuwe gedeelte van de begraafplaats. Martin Weerd geeft aan dat het misschien een
idee is om notaris Nielsen te laten kijken naar het recht van overpad zodat men weet wat dit nu
precies inhoudt.
Meindert Bouma merkt op dat de gemeente een ambassadeur voor elk dorp wil aanwijzen en
hoe dat zit met Oldebert. De voorzitter geeft aan dat Oldebert in de optiek van de gemeente tot
nu toe als ambassadeur voor Tolbert optreedt.
Meindert Bouma: het beleidsplan van Oldebert loopt van 2010-2020. En nu verder? De
penningmeester geeft aan dat hij hier naar zou kijken maar er nog niet aan toegekomen is omdat
het best lastig is om de vraag te beantwoorden ‘hoe verder met dit dorp’.
De secretaris merkt op dat Henk Jonkman niet bij de vergadering aanwezig kon zijn, maar wel
graag het schelpenpad onder de aandacht wil brengen. Vraag is namelijk wie is verantwoordelijk
voor het onderhoud van dit pad. Louwe Mulder heeft de grond destijds afgestaan voor een
fietspad en de gemeente vindt dat het dorp dit pad moet onderhouden. Er wordt aangegeven
dat men van mening is dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud . Meindert
Bouma geeft aan dat toen hij in de gemeenteraad zat, de gemeente het onderhoud van dit pad al
eens op zich heeft genomen. De voorzitter geeft aan dat het punt van het schelpenpad
meegenomen zal worden in de eerstkomende bespreking met de gemeente.
Jur Engels wil het bestuur dankzeggen voor haar inzet (ook in deze Coronatijd). Hij gaat er vanuit
dat de consumpties deze avond voor eigen rekening zijn
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.
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