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1. Opening 

Voorzitter Wout Postma opent de vergadering om ca. 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom. 

 

2. Notulen jaarvergadering 10 april 2014 en jaarverslag 2014/2015. 

 

 

De gerealiseerde en/of besproken punten zoals vermeld in het jaarverslag worden kort voorzien van een toelichting 

door de voorzitter, te weten: 

 

 

  

Dwarsdiepproject – Informatieborden:  Dit onderdeel is het langstlopende project binnen het dwarsdiep. Dit komt 

doordat we afhankelijk zijn van de (vrijwillige) bijdrage van derden. Het vinden van de juiste historische informatie 

met daarbij behorend de juiste kaarten is tijdrovend en dient goed gecontroleerd te worden. Het project is inmiddels 

afgerond. De informatieborden zijn geplaatst door PB.  

 

  Website: De website van Nuis –Niebert wordt bijgehouden door Roelf vd Meulen.  

 

 Spokentocht: Plaatselijk Belang heeft hier enkele hand- en spandiensten verricht. De organisatie was dit jaar weer in 

handen van de Spokentochtcommissie.  Dit jaar werd er weer met 2 routes tegelijk gelopen. Terugkijkend een 

geslaagd evenement; opgezet door een enthousiast team! 

 

 Inrichting Coenderslaan: Vanaf het begin heeft de gemeente Plaatselijk Belang en de bewoners van Nuis en Niebert 

betrokken bij de toekomstige inrichting van het gebied. Zij zijn met voorstellen gekomen en deze zijn voorgelegd, 

besproken en aangepast voor zover mogelijk. 

 

 Lampionnenkeuring Sint-Maarten: Zoals elk jaar vindt er een keuring plaats in de Wieken en in de brede school 't 

Sterrenpad. Gekeken wordt naar de lampion en het gezongen liedje. Nadien ontvangen de winnaars (in verschillende 

leeftijdscategorieën) een kleinigheidje. 

 

 Sinterklaasfeest: Dit jaar weer een optocht door het dorp compleet met koets en een goed gevulde pakjeswagen met 

veel muziek. 

 

 Midzomerfeest 2015: Dit jaar zal het midzomerfeest wederom plaatsvinden. Met behulp van de verenigingen zal er 

een programma tot stand komen. De voorberiedingen zijn inmiddels begonnen 

 

Dorpenronde: Dit jaar zal de Dorpenronde plaats vinden tijdens de jaarvergadering. 

 

 

Dorpsvisie: PB is bezig de dorpsvisie te actualiseren. 

 

 

Ledenwerfactie: PB start binnenkort een ledenwerfactie bij nieuwe inwoners. 

 

 

Kerstactiviteit:  Dit jaar zal er weer een kerstmarkt georganiseerd worden door PB en Amicitia. 
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3. Financieel verslag  

 De Penningmeester, Jeannet Rijskamp en Sisca Veenstra, geven  een toelichting. 

 

 

4. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie 2016  

Anneke Welling en Aline Wietske Renkema  hebben op 20 Maart 2015 de controle gedaan en daarbij geen                          

bijzonderheden aangetroffen. Beide dames worden bedankt voor hun beschikbaarheid.   Ciska Drijfhout en Aline   

Wietske Renkema zijn bereid om de kascontrole 2015/2016 uit te voeren; waarvoor dank. 

 

5. Verkiezing bestuursleden  

Willem Ensink, Jan Sikkema en Peter Smit treden af en zijn niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Marjan Stuit en 

Shanna Postmus voor als nieuwe bestuursleden.  Willem, Jan en Peter worden ontzettend bedankt voor hun inzet en 

de nieuwe bestuursleden worden van harte welkom geheten!  PB zoekt nog een zevende bestuurslid. 

Geintereseerden kunnen zich aanmelden bij de voorzitter Wout Postma 

 

6.           Dorpenronde. Notulen Dorpenronde 2015 zijn bijgevoegd. 

 

7. Rondvraag . Geen vragen. 

 

 

8. Pauze 

 

9. Gastspreker . Johannes van der  Veen.  Dhr vd Veen geeft een boeiende presentatie over de biovergister die 

hij bij zijn melkveebedrijf heeft. 

 

 

10. Sluiting 

De jaarvergadering sluit om ongeveer 22.30 uur. 

 

 


