
 

 

             
 
 
 
 

 
 
 
 

UITNODIGING 
 

Algemene Ledenvergadering 
 
Woensdag 28 maart 2018 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van Plaatselijk Belang 
Jirnsum.  
 
De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) en wordt gehouden in MFC It Kattehûs aan de 
Rijksweg 180 te Jirnsum.  
 
Tijdens de reguliere jaarvergadering van Plaatselijk Belang Jirnsum zal er een tussenevaluatie worden 
gepresenteerd over de Dorpsvisie Jirnsum 2020. Daarbinnen is er tijd ingeruimd voor de werkgroepen  
Kunst en Cultuur en Wonen en Leefomgeving. Kunst en Cultuur zal de vergadering informeren over de 
voortgang van de plannen rond Jirn-summertime. Wonen en Leefomgeving over de realisatie en de plannen 
voor Jirnsum. 
Na afronden van de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang zal de Vereniging Doarpskorporaasje 
Jinrsum een presentatie geven over de voortgang van hun activiteiten waaronder Dekemahiem en de 
katholieke kerk. 
 
Alle dorpsgenoten zijn van harte uitgenodigd. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs zodat u op de hoogte 
kunt blijven over onze activiteiten en de laatste ontwikkelingen in Jirnsum.  
Na afloop van de jaarvergadering is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een 
drankje. 
 
Alle vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Jirnsum, treft u 
hieronder aan. 
 
U kunt deze vinden op de website www.jirnsum.com of als aparte bijlage in de laatste Stim. 
 
Flip Cornelisse (voorzitter) 
E-mail: secretaris.pbi@gmail.com 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda jaarvergadering woensdag 28 maart 2018 om 20.00 uur 

 
1. Opening  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
3. Verslag jaarvergadering van 29 maart 2017 
  
4. Jaarverslag 2017 van Plaatselijk Belang Irnsum 
 
5. Jaarverslag 2017 van de projectbesturen 

 De Stim fan Jim  
 Jirnsum Online  
 Speeltuincommissie  
 Doarpsargyf 
 Themagroepen vanuit de Dorpsvisie 2020 (Presentaties na de pauze) 

 
6. Financieel verslag 2017 

 Verslag door de penningmeester 
 Verslag van de kascommissie en decharge bestuur   
 Benoeming nieuw lid van de kascommissie  

 
7. Bestuurszaken 

 Vertrek Theo Damsma als bestuurslid wegens einde termijn 
 Benoeming nieuwe bestuursleden. Kandidaten kunnen zich nog aanmelden via     

secretaris.pbi@gmail.com 
 

8. Rondvraag 
 
9. Afsluiting formele deel jaarvergadering 
 

*********************PAUZE********************* 
 
Presentaties: 

 Stand van zaken Dorpsvisie 2020, een overzicht 
 

 Themagroep Wonen en Leefomgeving  
 

 Themagroep Kunst en Cultuur (KenK) 
 

 Presentatie Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum (VDJ) 
 

Rondvraag en sluiting vergadering  



 
 
 
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang 
Irnsum op woensdag 29 maart 2017 
 
Aanwezig: Er zijn 48 mensen in It Kattehûs aanwezig, waaronder Rikkie Hagen 
(Wijkmanager Gemeente Leeuwarden) Siep van der Meer (Gemeentebelangen 
Leeuwarden), vertegenwoordigers van D66, FNP, VVD en de bestuursleden Erik Pereboom 
(voorzitter), Rients Koster (penningmeester), Theo Damsma, Helen Wolbers en 
Rianna Niemarkt (notulist).  
 
Op de agenda staat vermeld dat Wethouder Sjoerd Feitsma van Gemeente Leeuwarden 
aan het woord zal komen. Helaas is hij verhinderd en zal Wethouder Henk Deinum hem 
vervangen. 
De middag voor de jaarvergadering blijkt dat ook Henk Deinum niet kan langskomen. 
Middels een mail verontschuldigt de gemeente zich hiervoor. Rikkie Hagen neemt hun 
plaats in. 
 
1. Opening  
 Voorzitter Erik Pereboom opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 Geen. 
 
3. Verslag van de jaarvergadering van 30 maart 2016 
 Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris.  

 
4. Jaarverslag 2016 van Plaatselijk Belang Irnsum 
 Geen vragen.  

 
5. Jaarverslag 2016 van de projectbesturen met korte toelichting 
 De Stim fan Jim: De redactie heeft zich afgemeld voor de jaarvergadering.  

 
 Jirnsum Online: Siep Hylkema geeft korte toelichting. Opgemerkt (door aanwezigen) 

wordt dat de informatie over PBJ en Dorpsarchief op dit moment mist op de site. Ook is 
er het verzoek het boekje ‘Dorpsvisie Jirnsum 2020’ te plaatsen op de site. De redactie 
is ervan op de hoogte en is ermee bezig. 
 

 Speeltuincommissie: Niet aanwezig bij de vergadering. Opgemerkt (door aanwezigen) 
wordt dat er vaak rommel ligt in de grote en kleine speeltuin. Dit kan gemeld worden 
bij de gemeente Leeuwarden via 14 058 en bij Tjitske de Wal van de 
Speeltuincommissie. 

 
 Doarpsargyf Jirnsum: Sake Janse geeft korte toelichting. Hij meldt dat men steeds 

beter het doarpsargyf weet te vinden, wat positief is. 
 
 Themagroepen vanuit de Dorpsvisie 2020  

1. Themagroep Kunst en Cultuur (KenK) 
Ed den Dulk geeft toelichting middels een presentatie over de 4 dagen durende 
plannen Jirn-summertime in juni 2018, het programma ziet er mooi en 
veelbelovend uit. 

2. Themagroep Wonen en Leefomgeving 
Sarah van der Meer geeft toelichting middels een presentatie. Ze zijn in 2016 
bezig geweest met: Centrumplan en Entrees dorp / Verlichting / Hervormde 
kerk. Ze gaan hier in 2017 mee verder samen met het onderzoek naar de 
energiecoöperatie voor het dorp en de groenstrook Douwemastrjitte. 



3. Themagroep Welzijn: Groep is niet aanwezig. Er is een verslag over 2016 
gemaakt. Themagroep is momenteel in ruste en opzoek naar nieuwe mensen. 

4. Themagroep Recreatie en Toerisme: Groep is niet aanwezig. Er is een verslag 
over 2016 gemaakt. Themagroep is momenteel in ruste en opzoek naar nieuwe 
mensen. 

 
6. Financieel verslag 2016 
 Verslag door de penningmeester: Rients Koster geeft een toelichting op het financieel 

overzicht 2016. 
 Verslag van de kascommissie en decharge bestuur: Debbie de Vries en Petra Esser. 

Beide konden deze vergadering niet aanwezig zijn, maar hebben per mail gemeld dat 
alles in orde is bevonden. 
De vergadering verleent decharge aan het bestuur. 

 Benoeming nieuw lid van de kascommissie: Jan Bleeker stelt zich beschikbaar en zal de 
plaats innemen van Debbie de Vries.    

 
7. Bestuurszaken 
 Wijziging Statuten PBJ: Deze konden voor de vergadering worden ingezien via de 

secretaris. Hier is geen gebruik van gemaakt.  
Tijdens de vergadering is twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
akkoord met de statutenwijziging en daarmee kunnen de concept statuten bij de 
notaris definitief worden gewijzigd. 

 Vertrek voorzitter wegens einde termijn: Erik meldt dat hij stopt als voorzitter van PBJ. 
Flip Cornelisse heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid. Hij stelt zich tijdens de 
vergadering kort voor. Dit wordt ontvangen met applaus, waardoor de leden 
instemmen met Flip als nieuw bestuurslid. 

 
Theo Damsma bedankt Erik namens het bestuur voor al zijn inzet voor Plaatselijk Belang, 
en overhandigt een cadeau.  
 
8. Rondvraag 
Michiel Galema meldt dat bij de vergaderstukken van PBJ, die in de Stim zaten, ook het 
jaarverslag van it Kattehûs zat, en dat zij niet onder PBJ vallen.  
Sake geeft hierop een reactie. MFC It Kattehûs heeft 3 jaar geleden besloten jaarverslagen 
te maken en kenbaar te maken aan het dorp wat er speelt. Volgend jaar volgt er ook een 
financieel verslag. Het gaat nu financieel goed. 
 
Sietze Schukking meldt dat hij meerdere malen de gemeente probeert te bereiken via 
14 058, maar er komt geen reactie op en er worden geen acties ondernomen. 
Rikkie Hagen gaat dit melden en zegt dat er ook een Whatsapp-bericht kan worden 
gestuurd naar de gemeente (via hun mobiele tel. no.). Hier kunnen dan ook foto’s heen 
gestuurd worden. 
 
Sijtze Regtering vraagt wie de volgende voorzitter wordt. Erik meldt dat dit binnen het 
bestuur wordt besloten.  
 
Age Niemarkt meldt dat de bomen bij de garageboxen tussen de Terp en Douwemastrjitte 
niet worden gesnoeid. Het onkruid is er vaak overgroeid.  
Age heeft dit gemeld bij de gemeente Leeuwarden, het blijkt dat het terrein waar de 
bomen staan van de eigenaren van de garageboxen is. De gemeente zou dit opnemen met 
de eigenaren, maar er is nog geen actie ondernomen. 
Rikkie Hagen vraagt dit na bij de gemeente. 
 
Na de pauze volgen de drie presentaties. 
 
Namens de Voedselcoöperatie Ús Iten komt Klaas Douma aan het woord. Er wordt op een 
duidelijke manier uitgelegd hoe gebruik kan worden gemaakt van de voedselcoöperatie. 
Ze verkopen op duurzame wijze lokale, verse en biologische producten aan consumenten. 
Ús Hôf uit Sibrandabuorren is partner van de voedselcoöperatie en hier kan men zelf 
groenten oogsten. 



 
Bastiaan Blaauw geeft vervolgens zijn presentatie over doarps-help-app. Deze app is een 
idee dat voortkomt uit een initiatief van de Friese Dorpentop.  
Het is een makkelijk middel waarmee mensen met elkaar in contact kunnen komen om 
elkaar te helpen. Momenteel wordt onderzocht of Jirnsum mee gaat doen aan de pilot. 
 
Willemke van der Meer verzorgt de presentatie van Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum. 
Samen met Bouke de Vries en Rein de Wolff wordt een duidelijk beeld gegeven over de 
stand van zaken van Dekemahiem en andere zaken die momenteel bij de korporaasje 
spelen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jaaroverzicht 2017 

 
Het bestuur van Plaatselijk Belang Jirnsum (PBJ) vergaderde in 2017 tienmaal. Bij dit overleg zijn regelmatig 
leden van de onder PBJ vallende commissies aangeschoven om verslag te doen en af te stemmen. Tevens was 
er altijd een afvaardiging van de Ondernemersvereniging Jirnsum aanwezig. Er is in 2016  een inloopspreekuur 
ingesteld voorafgaand aan de vergadering. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt om zeer diverse  
onderwerpen te bespreken. Elk overleg is genotuleerd.  
 
Ook in 2018 zal er een inloopspreekuur zijn voorafgaand aan de vergadering om 19.30 uur. 
 
Voor de 2018 zijn de vergaderdata als volgt vastgesteld: 
maandag 22 januari 
maandag 19 februari 
maandag 19 maart 
maandag 23 april 
maandag 28 mei 
maandag 18 juni 
maandag 23 juli (optioneel) 
maandag 17 september 
maandag 22 oktober 
maandag 19 november 
maandag 17 december 
 
Het bestuur bestond in 2017 uit: 
Flip Cornelisse  voorzitter 
Rianna Niemarkt-Elzinga secretaris 
Rients Koster   penningmeester 
Theo Damsma   lid 
Helen Wolbers  lid 
 
Onder dit bestuur functioneren de volgende commissies: 
De Stim fan Jim 
Jirnsum Online 
Speeltuincommissie 
Doarpsargyf 
Dorpsvisie 2020 en haar themagroepen. 
 
Voor meer informatie verwijzen we naar hun jaarverslag 2017 
 
 
 
 
 



Boekjaar: 2017 Financieel Overzicht Plaatselijk Belang Irnsum en Commissies

Plaatselijk Belang Irnsum
exploitatie

inkomsten uitgaven
contributies € 1.570,00 € 554,20 vergaderkosten
rente € 54,52 € 488,65 kosten jaarvergadering
diversen € 0,00 € 425,00 bijdrage zwemtrapje
dorpsbudget Leeuwarden € 9.960,00 € 150,80 huur dorpsarchief + diverse kosten
bijdrage Molehiem VDJ € 0,00 € 617,88 kerst/oud en nieuw (verlichting/banner)
bijdrage Ondernemersver. € 0,00 € 193,67 bankkosten

€ 2.500,00 voorschot Stichting Keunst en Kultuer Jirnsum
€ 420,00 cursus 21 deelnemers BLD/AED
€ 169,50 Ald Jirnsum
€ 353,78 diversen
€ 536,05 bestuurskosten (incl. statutenwijziging)

€ 71,39 onderhoud PC Leden
€ 30,00 bijdrage Doarpswurk

totaal € 11.584,52 € 6.510,92 € 5.073,60 (controle)
De Stim fan Jim
exploitatie

inkomsten uitgaven
advertenties € 3.591,50 € 83,00 diversen
bijdrage via contributie € 0,00 € 4.659,84 kosten drukker (Empatec)
bijdrage verenigingen € 0,00
abonnementen € 18,00

totaal € 3.609,50 € 4.742,84 -€ 1.133,34 (controle)
Jirnsum Online
exploitatie

inkomsten uitgaven
bijdragen hosting € 600,00 € 352,92 schrijf-/fotografie-avond

€ 62,45 Hosting to Go

totaal € 600,00 € 415,37 € 184,63 (controle)
PBJ 100 en KH2018
exploitatie

inkomsten uitgaven
 € 487,89 bidbook

€ 143,99 folder Kerstconcert
€ 1.430,40 vergaderkosten

€ 474,27 diverse aanloopkosten Stichting
totaal € 0,00 € 2.536,55 -€ 2.536,55 (controle)

Werkgroep Cultuurhistorie Grienedyk
exploitatie

inkomsten uitgaven
bijdrage Ondernemersvereniging € 1.250,00
bijdrage Molehiem € 825,00

totaal € 2.075,00 € 0,00 € 2.075,00 (controle)



Totale balans PB en commissies
balans 1 januari 2017 31 december 2017 verschil (=exploitatiesaldo)

Plaatselijk Belang Irnsum € 25.522,28 € 30.595,88 € 5.073,60
Speeltuinvereniging -€ 1.269,66 -€ 1.269,66 € 0,00
De Stim fan Jim -€ 489,56 -€ 1.622,90 -€ 1.133,34
Jirnsum Online € 1.140,54 € 1.325,17 € 184,63
Werkgroep Cultuurhistorie Grienedyk-€ 3.744,52 -€ 1.669,52 € 2.075,00
PBJ 100 en KH 2018 € 149,28 -€ 2.387,27 -€ 2.536,55

totaal € 21.308,36 € 24.971,70 € 3.663,34
€ 3.663,34 (controle)

lopende rekening € 2.971,70
spaarrekening € 22.000,00

€ 24.971,70 totaal


