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1. Opening en vaststelling agenda.  

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

 

2. Verslag van 27 maart 2017. 

Opgemerkt wordt dat de kascommissie bestaat uit Ina Gerrits en Ynte Kuipers. 

Wethouder Frans Veltman merkt op dat de gemeente De Fryske Marren de ontwikkelingen volgt over het 

openen van commerciële vluchten vanaf Lelystad. 

Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan Ina Gerrits. 

 

3. Samenstelling Bestuur 

Er is een aftredend bestuurslid van Mirns. Mw. Akke Brandenburg heeft de functie de laatste jaren 

waargenomen in afwachting van een opvolger. De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de inzet en energie 

en overhandigd een prachtige bos bloemen. 

 

4. Financieel verslag 2017 

De penningmeester Bram Boehlé geeft een toelichting op het rondgedeelde spreadsheet overzicht. Het 

aanwezig saldo lijkt groot, maar daarin zijn ontvangen projectgelden begrepen, waar nog te maken kosten 

tegenover staan. Een grote financiële transactie betrof de oprichting van Dorpshulp waarvoor subsidies 

en donaties zijn ontvangen. 

a. De kascommissie verklaart bij monde van Ina Gerrits de financiële gegevens beoordeelt en 

  gecontroleerd te hebben en geeft goedkeuring aan de cijfers. De vergadering dechargeert het 

 bestuur voor het gevoerde financieel beleid. 

b. Voor volgend jaar wordt de kascommissie gevormd door Ynte Kuipers en Edward Flapper. 

 

Begroting 2018 

Vandaag wordt voor de 1e keer een begroting voor 2018 gepresenteerd. De penningmeester geeft uitleg 

over de verschillende uitgaven. Een groot bedrag is bedoeld voor projecten. Gegeven de uitgaven stelt de 

penningmeester voor om de contributie te verhogen van Euro 7,00 naar Euro 8,00 

a. De begroting en de contributieverhoging worden goedgekeurd. 
 

5. Jaaroverzicht 2017 

Een van de activiteiten betrof de totstandkoming van de coöperatie Dorpshulp en een onderzoek naar de 

mogelijkheden van woningen met een zorgtaak. De voorzitter meld dat klachten over het straatmeubilair 

gemeld kunnen worden via de website. 
 

6. Bakhuizen is in het voorjaar 2018 pilot voor De Fryske Marren 

De voorzitter maakt melding dat de gemeente De Fryske Marren een proef gaat houden met een mobiel 

loket burgerzaken in de Gearte in Bakhuizen. Over een periode van een half jaar wordt maandelijks in de 

Gearte een mobiel loket burgerzaken geopend waarbij de inwoners met al hun vragen terecht kunnen 

en/of hun rijbewijzen, paspoorten of identiteitskaarten kunnen aanvragen dan wel vernieuwen. 
 

7. Rondvraag 

a). Er wordt een vraag gesteld over het Plantsoen, dit punt wordt meegenomen bij de presentatie van 

Better Bakhuzen na de pauze. 

b). Herman Melchers vraagt of er een mogelijkheid is voor het plaatsen van prullenbak. Hier wordt 

ontkennend op gereageerd.  

c). Er wordt een vraag gesteld of het mogelijk is om een algemene agenda voor heel Bakhuizen te 

plaatsen. Voorgesteld wordt om de agenda op de website te plaatsen. 

d). De voorzitter vraagt aan dorpen coördinator Klaas Knobbe wat de status is van het initiatief mobiel 

loket burgerzaken. Klaas meldt dat de verantwoordelijke ambtenaar de plannen in de komende weken 

concreet maakt. 

8. Sluiting 



 

Na de pauze volgen twee presentaties: 

  a). Presentatie veiligheid in Bakhuizen e.o. door Bob Kamphuis van de politie 

 b). Presentatie Better Bakhuzen (stand van zaken) door Tryntsje Stienstra 

 

 
 
 


