Verslag vergadering d.d. 3 oktober bij Gerla
Dirk van afwezig in verband met zijn vakantie.
Ingekomen stukken en mededelingen:
Vrijdag 6 september was er een raadsexcursie van de gemeente Sudwestfryslan door de Legegaen.
Onderdeel van het programma was onder andere de kennismaking van de dorpen die toegevoegd
worden aan de gemeente SWF en een presentatie van de Greane Gaen.
Na afloop van de presentatie was genoeg gelegenheid om alvast kennis te maken met de raadsleden
waar we ( Jorrit en Gerla ) dus ook dankbaar gebruik van hebben gemaakt.
Donderdag 12 september was de 1ste vergadering van de Federatie samen met de dorpen uit de
Legegaen die al tot de gemeente SWF behoren en de aanstaande dorp coördinators van SWF.
Poppenwier werd vertegenwoordigd door Anneke en Gerla
Over het algemeen waren de dorpen vrij positief over de gemeente SWF er blijft wel is behoefte aan
de een samenwerkingsverband zoals de Federatie. De federatie wordt daarom ook voortgezet met
vertegenwoordigers van alle dorpen uit de Legegaen
Germ van Essen heeft gebeld in verband met kaarten voor het afscheidsfeest van de gemeente
Boarnsterhim.
Zodra de kaarten klaar zijn kunnen ze bij Gerla afgehaald worden.
De heer van der Wal uit Akkrum heeft gebeld in verband met het samenstellen van een boek over de
gemeente Boarnsterhim, hij is door verwezen naar Bauke Hofstra die als een van de langs wonende
Poppenwierder hem vast wel verder kan helpen.
Er is een mail ontvangen van de heer Greinadus coördinator van de Greane Gean om eens kennis te
maken met ons bestuur, deze afspraak schuiven we naar de eerste vergadering van volgend jaar.
Er is een uitnodiging gekomen van Rene Poppen aan PB en aan de Stichting Dorpshuis in verband
met het oprichten van een energie collectief.
Deze bijeenkomst is op 16 oktober en Jorrit gaat er heen.
Er is nog geen datum bekend wanneer Jaap Wittermans van de gemeente SWF langskomt.
Er is van de gemeente Boarnsterhim een aanvraagformulier binnen gekomen voor het aanvragen van
het afschieten van carbid op 31 december.
Notulen vorige vergadering:
Goedgekeurd na een kleine wijziging.
Catweazle jeugdclub:
Het bestuur van de jeugdclub catweazle Richard en Geertje hebben vergeefs getracht vervangende
bestuursleden te vinden.
Het overgebleven saldo van de jeugdclub wordt overgeheveld naar de Creaclub.
Groentetuin:
We hebben nog geen rekeningen gekregen en schuiven dit punt door naar de volgende vergadering.
Jaarvergadering:
Jorrit zet zich herkiesbaar.

Speeltuinvereniging:
Van de speeltuincommissie is Sjoerdtsje Bonekamp eerst alleen aanwezig later schuift Arno de Groot
ook aan.
Het bestuur van de speeltuinvereniging bestaat op dit moment uit 3 personen nl: Albert (gaat eruit
en wordt vervangen door Arno), Sjoerdtsje en Anita. Dit voldoende.
Financieel is de speeltuinvereniging gezond en ze ontvangen per jaar 700 euro subsidie van de
gemeente, de speeltoestellen worden 1 keer per jaar gekeurd.
In de gemeente SWF gaan alle speeltuinen naar de gemeente, dit roept nogal wat vragen op.
Hoe komt het de grond en het onderhoud? De speeltoestellen zijn nu eigendom van de
speeltuinvereniging wat gebeurd hiermee?. Wat is het juiste beleid hier van?
Deze vragen zullen meegenomen worden in de vergadering met Jaap Witttermans.
Sinterklaas comité:
Er is nog geen actie ondernomen voor nieuwe bestuursleden.
In verband met de afwezigheid van Dirk wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering
Volgende vergadering donderdag 31 oktober bij Anneke om 20.00 uur

