Verslag vergadering 28 mei bij Dirk
Aanwezig :Jorrit,Dirk,Anneke,Renate en Gerla

Redactie Poppenwierster Krant:
PB heeft de redactie van de krant uitgenodigd voor een evaluatie gesprek .Op dit moment zijn er 4
redactieleden op zich is dit voldoende al gaat de voorkeur uit naar 5 leden.
De krant wordt in het algemeen goed ontvangen door de leden en er zijn geen klachten ontvangen
omtrent de verhouding tussen fries en nederlands.
De krant is niet gebonden aan een aantal pagina’s en ook het uitprinten door Akke en de
verspreiding hiervan via Aleida gaat prima,. De krant wordt gefinancieerd door PB.
Enig minpunten is dat de artikel op het laatste moment pas worden ingeleverd worden waardoor
Akke op laatste moment de krant nog in elkaar moet zetten.
Wel is er een verzoek van PB om de artikelen van PB op de voorpagina te zetten.
Hierna bedanken we de redactieleden voor hun bijdrage.
Ingekomen stukken:
We hebben van Arend Douma een brief ontvangen en daarbij het verzoek om aanwezig te zijn bij het
bezoek van een Finse afvaardiging in het kader van het project Future together.
Helaas hebben we dit verzoek pas de vrijdags ontvangen, hierdoor was het niet mogelijk voor een
van de bestuursleden om bij de rondleiding aanwezig te zijn. Arend Douma heeft de groep begeleid.
De uitvaartvereniging de Leste Ear is opgeheven en ook financieel is deze vereniging afgerond.
Jorrit gaat de vereniging bedanken voor hun bewezen diensten.
De bloembakken in ons dorp zijn allemaal weer gevuld met sponsering van de Twadde Tak te
Mantgum waarvoor onze hartelijke dank.
Renate gaat contact opnemen met de speeltuinvereniging omtrent het onderhoud van de speeltuin.
Tevens willen we de speeltuinvereniging uitnodigen voor de vergadering van oktober dit in verband
met de nieuwe gemeente , zij hebben nl andere regels voor speeltuinverenigingen als de gemeente
Boarnsterhim en we hopen dat er dan meer duidelijkheid over is.
Notulen vorige vergadering:
De notulen zijn goedgekeurd. Ze worden zowel op de side als in de krant vermeld.
Uitbreiding Jeu de Boules baan:
De financiering rond de baan is nog niet helemaal rond.
De mogelijk om met zelfwerkzaamheden of sponsoring moet nog onderzocht worden.
Brief Arend Douma/Groente tuin:
We hebben een brief ontvangen van de groentetuincommissie na aanleiding van het gesprek en het
daarop volgde verslag wat op de nieuwsbrief van PB is geplaatst.
Tevens hebben we goedkeuring ontvangen van de gemeente Boarnsterhim over het gebruik van de
grond van de dorpstuin.
Jorrit en Gerla gaan in gesprek met de commissie om duidelijk te scheppen.

Federatie:
Er is een vergadering van de Federatie geweest .
Het verslag staat in de mailbox van PB.
WVTTK:
De dorpsvisie is klaar.
Er moeten nog welke enkele wijzigingen worden aangebracht met betrekking tot de naw gegevens.
Er word contact met de gemeente opgenomen omtrent het slecht maaien van zowel begraafplaats
en het vergeten van het maaien van de kleine speeltuin en de kanosteiger.

