
 
 
Notulen verenigingsavond d.d. 24 mei 2013,  
georganiseerd door Dorpsbelang Burgwerd. 
 
Plaats: Dorpshuis Doniahûs 
 
Aanwezig:  

• Dorpsbelang Burgwerd: Paulus Andela, Minne Schiphof, Edith Wierstra, Carin 
Mulder en Jaap Looijenga 

• St. Dorpshuis: Ronald de Vries, Johannes Monsma, Paula Altenburg en Greetje 
Toering 

• Startweekend: Hendrik Posthumus, Carin Mulder en Bouke Sieperda 
• Prot. Gemeente Burgwerd: Tineke Eringa 
• Kaatsvereniging: Paula Altenburg 
• Reisvereniging: Paula Altenburg 
• Dorpskrant Op è Hichte/Burgwerd History: Lolle Baarda 
• Vrouwenvereniging: Marijke Strikwerda 
• Feestcommissie:  Paul v/d Werf 

 
1. Opening en Agenda 
De voorzitter, Minne Schiphof namens dorpsbelang, opent de vergadering en verwelkomt een 
ieder. 
Dorpsbelang Burgwerd vindt het jammer dat er ondanks twee verzoeken geen 
onderwerpen/agendapunten zijn aangedragen door de verenigingen.  
De kosten voor deze bijeenkomst worden betaald door Dorpsbelang en de Stichting.  
Agendapunt ‘notulen verenigingsavond d.d. 31 mei 2012’ wordt toegevoegd aan de agenda. 
Op deze notulen zijn geen op- en/of aanmerkingen en zij worden vastgesteld. De voorzitter 
bedankt de notulist Paula. 
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Rondje langs de velden 
St. Dorpshuis (Ronald/Johannes) 
De werkzaamheden zijn in volle gang zoals wij kunnen zien. Het interieur is/wordt opnieuw 
geverfd. De vloer is hersteld. Dit jaar zijn de dakgoten vervangen door kunststof. Dit jaar is 
nog de laatste subsidie-uitkering van de oude gemeente Wunseradiel ontvangen. De 
aanwezigen zijn enthousiast over de kleurstelling van het interieur. 
Reserveringen kunnen doorgegeven worden aan Ronald.  
Tot 1 oktober 2013 worden de vrijwilligers door de stichting geregeld, daarna moeten de 
gebruikers dit zelf regelen. Er wordt een lijst met vrijwilligers beschikbaar gesteld aan de 
verenigingen. 
 
Startweekend (Bouke) 
In het laatste weekend van september (28 en 29 september) wordt het 25-jarig bestaan van het 
startweekend gehouden. Informatie volgt nog. 
 
Prot. Gemeente Burgwerd (Tineke) 
De orgelcommissie organiseert op 22 juni het eerst concert.  
 



Reisvereniging (Paula) 
Op 14 september vindt weer het jaarlijkse uitstapje plaats met de reisvereniging. 
 
Kaatsvereniging (Paula) 
Geen bijzonderheden. Wel vindt Dorpsbelang dat de kaatsvereniging ook gebruik moet 
maken van de agenda op de site www.burgwerd.info.nl.  

 
De voorzitter wijst er nogmaals op dat het belangrijk is dat de verenigingen de agenda op de 
site vullen. Dit geeft een compleet beeld wat er zo al in Burgwerd plaats vindt. 
 
Dorpskrant Op è Hichte/Burgwerd Historie (Lolle) 
Lolle verzoekt de verenigingen om verslagen aan te leveren voor de dorpskrant. Dit blijft een 
terugkomend aandachtspunt. Voor verhalen over Burgwerd en omstreken vraagt Lolle de 
aanwezigen of zij iemand kennen die nog oude verhalen kent van Burgwerd en omstreken. Zij 
kunnen zich melden bij Lolle. 
 
Vrouwenvereniging (Marijke) 
De bazar vindt plaats op 31 oktober 2013. 
 
Feestcommissie (Paul/Saskia) 
Paul deelt mede dat er vier commissieleden te kennen hebben gegeven te gaan stoppen. Dit is 
een behoorlijk verlies aan kennis en de invulling van deze vier zal veel energie kosten. 
 
Dorpsbelang (Paulus) 
We zijn  in onderhandeling met de gemeente over een Multi functionele ijsbaan. 
De gemeente start in juni met de asfaltering van de Kloosterweg. 
Er zijn nog geen reacties gekomen op de nieuwbouw. 
Voor Burgwerd en omstreken is een wandelfolder gemaakt door vrijwilligers. Deze is 
inmiddels gedrukt en ligt bij de Theetuin en de campings. 
 
3. Gebruik website www.burgwerd.info.nl of andere sociale media 
Om alle inwoners van Burgwerd op de hoogte te stellen van de activiteiten in Burgwerd wil 
DB graag dat alle verenigingen de agenda vullen, zelf of via Edith. Daarnaast maakt DB 
gebruik van een g-mail account. Alle bestuursleden van DB kunnen nu de mail lezen. Dit 
geeft een besparing in de werklast bij de secretaris. Voorts maken wij gebruik van facebook 
en twitter. Deze media wordt veel gebruikt door de jongere generatie. Zo kun je de jeugd 
bereiken om leden te werven. 
 
4. Burgwerder jeugd 
De school gaat dicht en de jeugd gaat met ingang van het nieuwe schooljaar naar 
verschillende scholen in de omliggende dorpen/steden. 
Op welke manier kunnen we de jeugd bereiken? Hoe houdt de jeugd goed onderling contact? 
Dit geldt zowel voor het basisonderwijs als ook voor het voortgezet onderwijs. Dit blijft een 
punt van aandacht voor de verenigingen van Burgwerd.  
Het klimrek dat bij de school staat past niet in de speeltuin van Burgwerd. CBO De Greiden 
heeft hier zelf een bestemming gevonden. De tuimelrekken worden geplaatst bij het kaatsveld 
en de basketbalpaal blijft ook voor Burgwerd beschikbaar.  
 
5. NL-doet en burendag 



NL-doet is een initiatief van het Oranjefonds. Je kunt je aanmelden d.m.v. een financiële 
bijdrage van € 450,00. Zie voor info de internetsite. 
De theetuin heeft m.b.t. NL-doet een mooi initiatief laten zien. DB is hier ook zeer verheugd 
over. De theetuin is zeker een aanwinst voor het gehele dorp. 
Daarnaast is er Burendag. Ook een initiatief van het Oranjefond. Beide zijn zeker de moeite 
waard om leuke dingen te organiseren voor/in Burgwerd. M.a.w. kijk eens op de site van 
beide sponsoren. 
 
6. Rondvraag 
De vraag komt aan de orde of deze bijeenkomst nuttig is, aangezien er van tevoren geen 
reacties zijn binnengekomen bij DB. De aanwezigen vinden deze bijeenkomst gewenst/nuttig 
en vinden het een goed initiatief van Dorpsbelang. Dorpsbelang stelt dan ook voor om de 
eerstvolgende verenigingsavond samen met een andere vereniging te organiseren, zodat er een 
roulatie komt in het organiseren van deze bijeenkomst. Er wordt afgesproken dat de volgende 
verenigingsavond door Dorpsbelang samen met het Startweekend wordt georganiseerd.  
Tineke geeft aan het belangrijk te vinden om de verenigingsavond elk jaar te houden. Zo kun 
je elkaar op de hoogte houden van het reilen en zeilen van de verenigingen. De aanwezigen 
zijn het met Tineke eens. Wel dient deze bijeenkomst in april gehouden te worden. De 
bijeenkomst moet worden afgestemd met de slotavond van de stichting. 
Tineke geeft verder aan dat de kerkdienst nu ook op de site staat dankzij Edith, die Tineke 
tekst en uitleg heeft gegeven hoe zij de informatie kan invoeren. Tineke bedankt Edith daar 
hartelijk voor.  
 
7. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 


