
Notulen van de jaarvergadering van MFC De Beijer op 18 maart 2016. 

Aanwezig: het Beijer bestuur Klaas Houtstra , Hotze Brouwer, Jitze Kerkstra, Donnie de Vries, Olga Paulusma, 
Jeltsje de Vries. Klaas Boersma is afwezig. Naast de bestuursleden  zijn er 31 belangstellenden. 

1) Opening
De voorzitter, Klaas Houtstra, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij de jaarvergadering van 
MFC De Beijer. 

2) Mededelingen en ingekomen stukken 
 Diederik Overmaat, Theo Thijssen, Hinke Postma, Pier Boers Jaap Kuipers Martin en Doety van 

Wijngaarden  hebben zich afgemeld voor het bijwonen van deze jaarvergadering.
 In de pauze is er koffie en thee. Na de vergadering wordt iedereen uitgenodigd voor een hapje en een 

drankje.
 Alcoholcontrole in de Beijer. Afgelopen zaterdagmiddag hebben twee dames een bestelling gedaan aan 

de bar van een cola en een glas bier. De barvrijwilliger heeft gevraagd naar een ID-bewijs. De dame die 
de drankjes heeft betaald was 17 jaar maar verzekerde de barvrijwilliger dat het bier voor haar vriendin 
was die wel 18 jaar is. De glazen met drinken zijn mee naar buiten genomen. De barvrijwilliger 
attendeerde de dames erop dat er geen glas mee naar buiten mag worden genomen. Vervolgens 
kwamen een dame en heer naar de bar. Zonder zich te legitimeren werd vermeld dat de barvrijwilliger bier 
had verkocht een iemand jonger dan 18 jaar.
Het gevoel bij zo’n controle is niet goed. De politiek is hierop aangesproken. Het advies is om een 
gesprek aan te vragen met de burgemeester, portefeuillehouder in deze. Het bestuur met de betreffende 
vrijwilliger gaat het gesprek aan.

 Hinke Postma stopt als vrijwilliger bij de schoonmakers op maandag in verband met een nieuwe baan. 
Hierdoor is er een vacature ontstaan bij de schoonmakers.

3) Verslag Jaarvergadering 13 maart 2015
Het verslag van de vorige vergadering is per mail verstuurd en lag op tafel ter inzage. De aanwezigen hebben het 
thuis of ter plekke kunnen lezen.
Jelle Terpstra heeft een vraag over het dorpsarchief. Er staat nu een bak op zolder voor de spullen. Is dit wel 
verstandig i.v.m. brand? Tot nu toe zit er één boekje in. Als er veel waarde volle spullen in zitten moet er 
overwogen worden of er een brandkast word aangeschaft.
Verder worden er geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over de notulen. De notulen worden vastgesteld 
voorzitter bedankt de secretaris voor het maken van de notulen

4) Terugblik 2015
 De afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met de gemeente over het eigendom van het 

parkeerterrein. Het parkeerterrein is nu deels van de gemeente en deels van de Beijer. De gemeente 
wilde in eerste instantie dat de Beijer het deel van de gemeente over zou nemen voor €1,-. Ook het 
onderhoud zou dan terecht komen bij de Beijer. Dit gaat niet door. Er zijn wel afspraken gemaakt over het 
onderhoud van het parkeerterrein en het groen er omheen.

o de gemeente maakt 1 x per jaar het parkeerterrein onkruidvrij met heet water en door 
middel van borstelen.

o De perkjes worden onderhouden door de tuinman van de Beijer. Via nl-doet is de strook 
naast het parkeerterrein opgeknapt door 10 vrijwilligers.

o Gladheidsbestrijding wordt door de Beijer en/of school gedaan. De gemeente zorgt voor 
strooizout en een zoutstrooier. Er wordt een overeenkomst opgesteld met school over de 
gladheidsbestrijding.

 Voor het dorpsarchief wordt nog een archivaris gezocht waar de mensen terecht kunnen als ze iets voor 
het archief hebben.



5) Rondje bestuursleden
Hotze Brouwer. 

 AED; Voor de organisatie van de  AED cursus  zijn er afspraken gemaakt met de kerk, VCR en de Beijer. 
De afgelopen twee jaar heeft VCR de herhalingscursus georganiseerd. De komende twee jaar ligt de 
organisatie bij dorpsbelang. Er zijn 6 lessen gehouden en 33 cursisten hebben hier aan mee gedaan. 25 
personen hebben zich aangemeld bij hartslagnu.nl. Dit jaar wordt de hoofdbatterij en de electroden 
vervangen. De kosten bedragen €400. Deze kosten worden ook verdeeld.

 Verzekeringen; Univé heeft onze verzekeringen gecheckt. De Beijer is nu verzekerd voor 1,8 miljoen 
euro. Hierdoor gaat de premie ook omhoog. 
De elektrische installatie moet 1 x per 5 jaar worden gekeurd. Een inbraakalarm was in eerste instantie 
verplicht maar is met al onze vrijwilligers niet praktisch. Na overleg hoeft dit niet meer.

 Olga, activiteitencommissie;
terugblik

 26 september 2015  was de band Alice Farm in de Beijer. 90 personen aanwezig
 In de herfstvakantie is er geknutseld met 43 kinderen
 November intocht sinterklaas
 28 november de band Freeway, 90 personen
 29 januari workshop gipskruid hart, 10 deelnemers
 Februari 2016 snertwedstijd, 13 deelnemers en een groot aantal bezoekers
 13 februari 60/70 muziekavond, erg gezellig maar er hadden nog wel wat mensen bij gekund
 Voorjaarvakantie kinderbingo

Vooruitblik
 19 maart Piter Wilkens en de Spikerpakkenband
 27 april koningsdag met muziek van SA
 Het nieuwe seizoen begint met een pub quiz

 Jitze, Warmtepomp; Voor het nieuwe stookseizoen is de WP geheel in orde gemaakt, kosten €9000. De 
begane grond is nu ingeregeld, boven nog niet. De eerste positieve reacties zijn al ontvangen. De pomp 
draait nu volledig.

6) Klaas Boersma, financieel verslag
2015 was voor de Beijer uit financieel oogpunt gezien geen goed seizoen. Het resultaat is uitgekomen op 
€2.537,28. Het verschil met vorig jaar bedraag €9.200. Dit is een verschil van 78%. We hebben veel kosten gehad 
zoals de warmtepomp maar de omzet was ook een stuk lager namelijk € 75.000. Dit was vorig jaar €109.000 een 
verschil van 31%. De lagere omzet heeft verschillende oorzaken. Op donderdagavond is het rustiger, er komen 
minder bezoekers bij de bands, er zijn minder feestjes gehouden, er komen minder supporters bij de sport en het 
Roosje is er nu ook.
Er is ook een meevaller. We hoeven geen onroerend zaak belasting te betalen. Dit is €5.000,-. 
Het laatste kwartaal van 2015 laat wel een verbetering zien.

We moeten wel reserveren voor toekomstig onderhoud. Dit betekend dat we meer moeten overhouden. Ook 
komen er steeds meer kosten bij voor keuringen e.d. en komen de kosten voor energie neer op €10.000 per jaar.
VCR krijgt jaarlijks een vergoeding van minimaal 10% en maximaal 15% van de winst. NQL deelt niet meer mee 
in de winst.



. 

7) Loting van 25 certificaten Warmtepompfonds
Jenne Houtstra verzorgt de verloting van de certificaten. Jenne licht de procedure even kort toe. Er zijn 299 
certificaten aangekocht door dorpsbewoners en overige betrokkenen. Het is nu de 6e keer dat er wordt geloot. We 
zitten op de helft. 

Loting 2016:
Certificaatnummer en certificaathouder:

Vrl.

Vrl. Tusv. Naam Adres Hnr. Pcode Woonplaats
Certificaat 
_Nrs

D.J. Annema Aldewei 10 9105 KW RINSUMAGEAST 4
Biljartclub "Domi" Van Aylvawei 20 9105 KT RINSUMAGEAST 11

J. de Boer-Dongstra Tjaerdawei 1 9105 KD RINSUMAGEAST 13
M. Feddema-Rusticus Baron Van Sytzamawei 16 9105 LH RINSUMAGEAST 77
D. de Groot Hearewei 50 9104 CV DAMWÂLD 88
A. Haakma Tjaerdawei 18 9105 KE RINSUMAGEAST 92
F. van Hijum De Kapelle 12 9105 KV RINSUMAGEAST 106
G. Holtrop-de Jong Galgeheech 13 9105 KJ RINSUMAGEAST 111
L. de Jong Tjaerdawei 11 9105 KD RINSUMAGEAST 126
A. Kerkstra-Kloostra D.K. Boersmastrjitte 30 9105 KM RINSUMAGEAST 144
S. Meindertsma-de Jong Tsjerkestrjitte 32 9105 LA RINSUMAGEAST 168
P. Meinsma De Kapelle 20 9105 KV RINSUMAGEAST 169
H. Palma Johannes Douweswei 4 9104 GE DAMWÂLD 182
J.T. Pijper Skoallestrjitte 6A 9105 KP RINSUMAGEAST 186
K. Reitsma Van Aylvawei 29 9105 KS RINSUMAGEAST 196

G.
van 
der Veen Master Frenkelstrjitte 29 9105 LK RINSUMAGEAST 219

A. Visser Van Aylvawei 8 9105 KT RINSUMAGEAST 234
F de Vries Eysingawei 14 9105 AT RINSUMAGEAST 239
S. de Vries De Kapelle 7 9105 KV RINSUMAGEAST 241
D. de Vries Master Frenkelstrjitte 18 9105 LK RINSUMAGEAST 244
H.J. de Vries-Hanenburg Nijdamstrastate 14 8925 HL LEEUWARDEN 252
A. Wiegersma Burdaarderstrjitwei 9 9106 GA SIBRANDAHÛS 263
H. Wiegersma Master Frenkelstrjitte 16 9105 LK RINSUMAGEAST 265
K. Woudstra Erven Juckemawei 11 9105 KA RINSUMAGEAST 287

F. Zijlstra Fliet 20 9105 LC RINSUMAGEAST 290

De bovenstaande personen zijn uitgeloot en ontvangen bericht via Jenne. Zij kunnen aangeven of ze het bedrag 
teruggestort op de rekening willen hebben of dat ze het schenken aan De Beijer. 

8) Duurzaamheidsfonds
Het geld van de certificaten wat geschonken is aan de Beijer wordt jaarlijks bijgeschreven in het 
duurzaamheidsfonds. Op dit moment zit er € 6.975 in het duurzaamheidsfonds.
Dit geld wordt gebruikt om de Beijer duurzaam te maken. Het uiteindelijke doel is om de Beijer energie neutraal te 
maken.



Het bestuur heeft zich in laten voorlichten over zonnepanelen. Geld op de bank levert niks op. We kunnen dit 
beter investeren in  zonnepanelen. De kerk wil ook graag mee investeren. De aanschaf van 125 -130 
zonnepanelen kost ongeveer €40.000.
1/6 deel voor de kerk komt op € 6.666. 
Vanaf 4 januari 2015 is er 15% subsidie mogelijk, dit komt neer op €6.000, zolang er geld in de subsidiepot zit. 
Net voordat we het besluit zouden nemen over de aanschaf van de zonnepanelen was de uitslag bekend van een 
prijsvraag via het bedrijf van Rinze de Vries. De Beijer heeft  32 tot 40 uren advies gewonnen op het gebied van 
energiebesparing. We wachten de uitslag van het rapport af voordat we verdere stappen zetten.
Om de Beijer energie neutraal te maken moet er geïnvesteerd worden. Dit is goed voor de toekomst. Investeren 
in zonnepanelen kost de Beijer in de eerste fase €27.000,-. Om alle stroom op te wekken via zonne-energie komt 
er in toekomst nog een €50.000 - €60.000 bij. 
Jelle Terpstra geeft aan dat de eerste fase van de zonnepanelen in verhouding het minste oplevert omdat de 
stroom boven 50.000 kwh het goedkoopste is maar we moeten de eerste stappen wel zetten.
Piet van de Bij vraagt bij wie de stroom wordt afgenomen. Vorig jaar hebben we ons laten voorlichten. We hebben 
dit jaar opnieuw een contract voor een jaar bij NLE.
Leo de Jong vraagt of de architect ook betrokken is bij de aanschaf van zonnepanelen. De heer Zijlstra is op een 
bestuursvergadering geweest en is zeer positief en 100% voor zonnepanelen.  

9) Plannen voor 2016
 Geplande activiteiten zijn al door Olga genoemd
 Het bestuur stelt een prijsverhoging voor met ingang van het volgende seizoen. De reden is dat we 

financieel gezond moeten blijven. Wanneer de fusie van de gemeente met de buurgemeenten doorgaat 
is het nog maar de vraag of de kwijtschelding van de OZB wel blijft bestaan. Ook zijn de inkoopprijzen 
omhoog gegaan.
De prijs van de groene munt zal van €1,60 naar €1.80 gaan naar verwachting voor de komende 5 jaar. 
Deze forse verhoging heeft vooral te maken met het wisselgeld in de muntautomaten. De prijs van de 
grijze munt blijft gelijk.
Ook de koffie die VCR uitschenkt in de pauze blijft €1,-.
Mame geeft aan dat het voor de voetballers dan voordeliger is om naar het Roosje te gaan. Klaas H. 
geeft aan dat 
de kleedboxen en thee e.d. voor VCR nu gratis zijn. Als er op zaterdag minder wordt omgezet zal dit ook 
gevolgen hebben voor de winstuitkering van VCR.
In Burdaard zijn  de prijzen hoger dan bij ons. In de kantine van Easterein wordt voor Rivella €1,80 
betaald.
Er wordt ook gevraagd of er op een flesje bier meer winst wordt behaald dan op een tapje. 
Dit kijken we na.
We hebben financiële ruimte nodig. Op dit moment hebben we 110 vrijwilligers. De gemiddelde leeftijd 
gaat om hoog. Hoe is het over 10 jaar? Wellicht moet er dan betaald worden voor bepaalde diensten 
zoals de schoonmaak.

 Donnie en Hotze treden af per 1 juli. Herman Roorda komt het bestuur versterken en met een tweede 
kandidaat zijn we bezig.

 Andries Posthumus wil graag stoppen met de planning. Eelco van der Wal neemt de planning over. 
 In April wordt er een IVA cursus gegeven. Er moet altijd één persoon achter de bar aanwezig zijn die de 

IVA cursus heeft gevolgd. De Oranjevereniging doet ook mee.
 De website moet worden  ge up-dat om beter toegankelijk te worden.

8) Rondvraag

Piet van de Bij Op donderdagavond word vaak geparkeerd om het rozenperkje heen. Hierdoor is de Beijer 
minder goed bereikbaar bij calamiteiten. De parkeervakken zijn niet goed zichtbaar. We moeten 
de foutparkeerders hierop aanspreken. 

Wiebren van Breeden Wiebren vraag naar een verwijzing naar boven.
Jeltsje Braaksma Jeltsje vraagt of er ook jongere mensen in het bestuur kunnen. Er is al een 30-er 

gevraagd door de bestuursleden maar deze persoon kan het momenteel niet combineren met zijn 
gezin.

Harry de Vries Bij de avond van het optreden van Freeway is de kaartverkoop om 24.00 uur gestopt. Hierna zijn 
er nog 10 personen binnen gekomen, zonder entree te betalen. In de toekomst zal de 
kaartverkoop langer open blijven.



Hans Hans vraagt of de positionering van de band zoals bij Alice Farm ook anders kan. Op advies van 
de activiteitencommissie is het optreden van Freeway in de drie kleine zaaltjes gehouden met 
alleen de mobile bar. Dit is goed bevallen.

Dicky HoutstraWordt de nieuwjaarreceptie volgend jaar weer gehouden? Ja!. De oudjaarsnachtviering blijft ook.
Jelle Terpstra Dorpsbelang heeft in een overleg met de gemeente vernomen dat de vergoeding van de 

oudjaarnachtviering afgebouwd gaat worden. Dit is geen verstandig besluit.
Jenne Houtstra Kan er vuurwerk voor het hele dorp bij de Beijer georganiseerd worden? Er is voorgesteld 

dat de Burmaniastraat de eerste keer organiseert.
Corry Braaksma Er is een rolstoel aangeschaft en deze is ook al gebruikt. De rolstoel staat in het invalide 

toilet.
Er wordt ook nog gekeken naar de kosten voor een automatische deuropener. Er is momenteel 
40% subsidie op te verkrijgen.

Jappie van der Meulen Voor de schoonmaak op maandag is er een Leifheit dweilstok nodig. Sijke 
Feddema schaft een nieuwe aan.

. 

8) Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de belangstelling en actieve inbreng. Klaas nodigt
iedereen uit om nog even te blijven en gezamenlijk een borreltje in de bar van De Beijer te
drinken.
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· Diederik Overmaat, Theo Thijssen, Hinke Postma, Pier Boers Jaap Kuipers Martin en Doety van Wijngaarden  hebben zich afgemeld voor het bijwonen van deze jaarvergadering. 

· In de pauze is er koffie en thee. Na de vergadering wordt iedereen uitgenodigd voor een hapje en een drankje.
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Het gevoel bij zo’n controle is niet goed. De politiek is hierop aangesproken. Het advies is om een gesprek aan te vragen met de burgemeester, portefeuillehouder in deze. Het bestuur met de betreffende vrijwilliger gaat het gesprek aan.


· Hinke Postma stopt als vrijwilliger bij de schoonmakers op maandag in verband met een nieuwe baan. Hierdoor is er een vacature ontstaan bij de schoonmakers.

3) Verslag Jaarvergadering 13 maart 2015

Het verslag van de vorige vergadering is per mail verstuurd en lag op tafel ter inzage. De aanwezigen hebben het thuis of ter plekke kunnen lezen. 

Jelle Terpstra heeft een vraag over het dorpsarchief. Er staat nu een bak op zolder voor de spullen. Is dit wel verstandig i.v.m. brand? Tot nu toe zit er één boekje in. Als er veel waarde volle spullen in zitten moet er overwogen worden of er een brandkast word aangeschaft.

Verder worden er geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over de notulen. De notulen worden vastgesteld voorzitter bedankt de secretaris voor het maken van de notulen


4) Terugblik 2015

· De afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met de gemeente over het eigendom van het parkeerterrein. Het parkeerterrein is nu deels van de gemeente en deels van de Beijer. De gemeente wilde in eerste instantie dat de Beijer het deel van de gemeente over zou nemen voor €1,-. Ook het onderhoud zou dan terecht komen bij de Beijer. Dit gaat niet door. Er zijn wel afspraken gemaakt over het onderhoud van het parkeerterrein en het groen er omheen.
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· De perkjes worden onderhouden door de tuinman van de Beijer. Via nl-doet is de strook naast het parkeerterrein opgeknapt door 10 vrijwilligers.


· Gladheidsbestrijding wordt door de Beijer en/of school gedaan. De gemeente zorgt voor strooizout en een zoutstrooier. Er wordt een overeenkomst opgesteld met school over de gladheidsbestrijding.


· Voor het dorpsarchief wordt nog een archivaris gezocht waar de mensen terecht kunnen als ze iets voor het archief hebben.

5) Rondje bestuursleden

Hotze Brouwer. 

· AED; Voor de organisatie van de  AED cursus  zijn er afspraken gemaakt met de kerk, VCR en de Beijer. De afgelopen twee jaar heeft VCR de herhalingscursus georganiseerd. De komende twee jaar ligt de organisatie bij dorpsbelang. Er zijn 6 lessen gehouden en 33 cursisten hebben hier aan mee gedaan. 25 personen hebben zich aangemeld bij hartslagnu.nl. Dit jaar wordt de hoofdbatterij en de electroden vervangen. De kosten bedragen €400. Deze kosten worden ook verdeeld.

· Verzekeringen; Univé heeft onze verzekeringen gecheckt. De Beijer is nu verzekerd voor 1,8 miljoen euro. Hierdoor gaat de premie ook omhoog. 

De elektrische installatie moet 1 x per 5 jaar worden gekeurd. Een inbraakalarm was in eerste instantie verplicht maar is met al onze vrijwilligers niet praktisch. Na overleg hoeft dit niet meer.

· Olga, activiteitencommissie;


terugblik


· 26 september 2015  was de band Alice Farm in de Beijer. 90 personen aanwezig 


· In de herfstvakantie is er geknutseld met 43 kinderen

· November intocht sinterklaas


· 28 november de band Freeway, 90 personen


· 29 januari workshop gipskruid hart, 10 deelnemers


· Februari 2016 snertwedstijd, 13 deelnemers en een groot aantal bezoekers


· 13 februari 60/70 muziekavond, erg gezellig maar er hadden nog wel wat mensen bij gekund


· Voorjaarvakantie kinderbingo


Vooruitblik


· 19 maart Piter Wilkens en de Spikerpakkenband

· 27 april koningsdag met muziek van SA

· Het nieuwe seizoen begint met een pub quiz

· Jitze, Warmtepomp;  Voor het nieuwe stookseizoen is de WP geheel in orde gemaakt, kosten €9000. De begane grond is nu ingeregeld, boven nog niet. De eerste positieve reacties zijn al ontvangen. De pomp draait nu volledig.

6) Klaas Boersma, financieel verslag


2015 was voor de Beijer uit financieel oogpunt gezien geen goed seizoen. Het resultaat is uitgekomen op €2.537,28. Het verschil met vorig jaar bedraag €9.200. Dit is een verschil van 78%. We hebben veel kosten gehad zoals de warmtepomp maar de omzet was ook een stuk lager namelijk € 75.000. Dit was vorig jaar €109.000 een verschil van 31%. De lagere omzet heeft verschillende oorzaken. Op donderdagavond is het rustiger, er komen minder bezoekers bij de bands, er zijn minder feestjes gehouden, er komen minder supporters bij de sport en het Roosje is er nu ook.


Er is ook een meevaller. We hoeven geen onroerend zaak belasting te betalen. Dit is €5.000,-. 

Het laatste kwartaal van 2015 laat wel een verbetering zien.


We moeten wel reserveren voor toekomstig onderhoud. Dit betekend dat we meer moeten overhouden. Ook komen er steeds meer kosten bij voor keuringen e.d. en komen de kosten voor energie neer op €10.000 per jaar.


VCR krijgt jaarlijks een vergoeding van minimaal 10% en maximaal 15% van de winst. NQL deelt niet meer mee in de winst.


. 

7) Loting van 25 certificaten Warmtepompfonds

Jenne Houtstra verzorgt de verloting van de certificaten. Jenne licht de procedure even kort toe. Er zijn 299 certificaten aangekocht door dorpsbewoners en overige betrokkenen. Het is nu de 6e keer dat er wordt geloot. We zitten op de helft. 

Loting 2016:


Certificaatnummer en certificaathouder:

		Vrl.

		Naam

		Adres

		Hnr.

		Pcode

		Woonplaats

		Nrs.certific.



		Vrl.


Tusv.


Naam


Adres


Hnr.


Pcode


Woonplaats


Certificaat _Nrs


D.J.


 


Annema


Aldewei


10


9105 KW


RINSUMAGEAST


4


 


 


Biljartclub "Domi"


Van Aylvawei


20


9105 KT


RINSUMAGEAST


11


J.


de


Boer-Dongstra


Tjaerdawei


1


9105 KD


RINSUMAGEAST


13


M.


 


Feddema-Rusticus


Baron Van Sytzamawei


16


9105 LH


RINSUMAGEAST


77


D.


de


Groot


Hearewei


50


9104 CV


DAMWÂLD


88


A.


 


Haakma


Tjaerdawei


18


9105 KE


RINSUMAGEAST


92


F.


van


Hijum


De Kapelle


12


9105 KV


RINSUMAGEAST


106


G.


 


Holtrop-de Jong


Galgeheech


13


9105 KJ


RINSUMAGEAST


111


L.


de


Jong


Tjaerdawei


11


9105 KD


RINSUMAGEAST


126


A.


 


Kerkstra-Kloostra


D.K. Boersmastrjitte


30


9105 KM


RINSUMAGEAST


144


S.


 


Meindertsma-de Jong


Tsjerkestrjitte


32


9105 LA


RINSUMAGEAST


168


P.


 


Meinsma


De Kapelle


20


9105 KV


RINSUMAGEAST


169


H.


 


Palma


Johannes Douweswei


4


9104 GE


DAMWÂLD


182


J.T.


 


Pijper


Skoallestrjitte


6A


9105 KP


RINSUMAGEAST


186


K.


 


Reitsma


Van Aylvawei


29


9105 KS


RINSUMAGEAST


196


G.


van der


Veen


Master Frenkelstrjitte


29


9105 LK


RINSUMAGEAST


219


A.


 


Visser


Van Aylvawei


8


9105 KT


RINSUMAGEAST


234


F


de


Vries


Eysingawei


14


9105 AT


RINSUMAGEAST


239


S.


de


Vries


De Kapelle


7


9105 KV


RINSUMAGEAST


241


D.


de


Vries


Master Frenkelstrjitte


18


9105 LK


RINSUMAGEAST


244


H.J.


de


Vries-Hanenburg


Nijdamstrastate


14


8925 HL


LEEUWARDEN


252


A.


 


Wiegersma


Burdaarderstrjitwei


9


9106 GA


SIBRANDAHÛS


263


H.


 


Wiegersma


Master Frenkelstrjitte


16


9105 LK


RINSUMAGEAST


265


K.


 


Woudstra Erven


Juckemawei


11


9105 KA


RINSUMAGEAST


287


F.


 


Zijlstra


Fliet


20


9105 LC


RINSUMAGEAST


290




		Boskma

		Tjaedwawie

		50

		9105 KG

		RINSUMAGEAST

		31





De bovenstaande personen zijn uitgeloot en ontvangen bericht via Jenne. Zij kunnen aangeven of ze het bedrag teruggestort op de rekening willen hebben of dat ze het schenken aan De Beijer. 


8) Duurzaamheidsfonds

Het geld van de certificaten wat geschonken is aan de Beijer wordt jaarlijks bijgeschreven in het duurzaamheidsfonds. Op dit moment zit er € 6.975 in het duurzaamheidsfonds.


Dit geld wordt gebruikt om de Beijer duurzaam te maken. Het uiteindelijke doel is om de Beijer energie neutraal te maken.

Het bestuur heeft zich in laten voorlichten over zonnepanelen. Geld op de bank levert niks op. We kunnen dit beter investeren in  zonnepanelen. De kerk wil ook graag mee investeren. De aanschaf van 125 -130 zonnepanelen kost ongeveer €40.000.

1/6 deel voor de kerk komt op € 6.666. 


Vanaf 4 januari 2015 is er 15% subsidie mogelijk, dit komt neer op €6.000, zolang er geld in de subsidiepot zit. 


Net voordat we het besluit zouden nemen over de aanschaf van de zonnepanelen was de uitslag bekend van een prijsvraag via het bedrijf van Rinze de Vries. De Beijer heeft  32 tot 40 uren advies gewonnen op het gebied van energiebesparing. We wachten de uitslag van het rapport af voordat we verdere stappen zetten.


Om de Beijer energie neutraal te maken moet er geïnvesteerd worden. Dit is goed voor de toekomst. Investeren in zonnepanelen kost de Beijer in de eerste fase €27.000,-. Om alle stroom op te wekken via zonne-energie komt er in toekomst nog een €50.000 - €60.000 bij. 


Jelle Terpstra geeft aan dat de eerste fase van de zonnepanelen in verhouding het minste oplevert omdat de stroom boven 50.000 kwh het goedkoopste is maar we moeten de eerste stappen wel zetten.


Piet van de Bij vraagt bij wie de stroom wordt afgenomen. Vorig jaar hebben we ons laten voorlichten. We hebben dit jaar opnieuw een contract voor een jaar bij NLE.


Leo de Jong vraagt of de architect ook betrokken is bij de aanschaf van zonnepanelen. De heer Zijlstra is op een bestuursvergadering geweest en is zeer positief en 100% voor zonnepanelen.  


9) Plannen voor 2016

· Geplande activiteiten zijn al door Olga genoemd


· Het bestuur stelt een prijsverhoging voor met ingang van het volgende seizoen. De reden is dat we financieel gezond moeten blijven. Wanneer de fusie van de gemeente met de buurgemeenten doorgaat is het nog maar de vraag of de kwijtschelding van de OZB wel blijft bestaan. Ook zijn de inkoopprijzen omhoog gegaan.


De prijs van de groene munt zal van €1,60 naar €1.80 gaan naar verwachting voor de komende 5 jaar. Deze forse verhoging heeft vooral te maken met het wisselgeld in de muntautomaten. De prijs van de grijze munt blijft gelijk.

Ook de koffie die VCR uitschenkt in de pauze blijft €1,-.


Mame geeft aan dat het voor de voetballers dan voordeliger is om naar het Roosje te gaan. Klaas H. geeft aan dat 


de kleedboxen en thee e.d. voor VCR nu gratis zijn. Als er op zaterdag minder wordt omgezet zal dit ook gevolgen hebben voor de winstuitkering van VCR.

In Burdaard zijn  de prijzen hoger dan bij ons. In de kantine van Easterein wordt voor Rivella €1,80 betaald.


Er wordt ook gevraagd of er op een flesje bier meer winst wordt behaald dan op een tapje. 


Dit kijken we na.


We hebben financiële ruimte nodig. Op dit moment hebben we 110 vrijwilligers. De gemiddelde leeftijd gaat om hoog. Hoe is het over 10 jaar? Wellicht moet er dan betaald worden voor bepaalde diensten zoals de schoonmaak.


· Donnie en Hotze treden af per 1 juli. Herman Roorda komt het bestuur versterken en met een tweede kandidaat zijn we bezig.


· Andries Posthumus wil graag stoppen met de planning. Eelco van der Wal neemt de planning over. 


· In April wordt er een IVA cursus gegeven. Er moet altijd één persoon achter de bar aanwezig zijn die de IVA cursus heeft gevolgd. De Oranjevereniging doet ook mee.

· De website moet worden  ge up-dat om beter toegankelijk te worden.

8) Rondvraag

Piet van de Bij
Op donderdagavond word vaak geparkeerd om het rozenperkje heen. Hierdoor is de Beijer minder goed bereikbaar bij calamiteiten. De parkeervakken zijn niet goed zichtbaar. We moeten de foutparkeerders hierop aanspreken. 


Wiebren van Breeden  Wiebren vraag naar een verwijzing naar boven. 

Jeltsje Braaksma
Jeltsje vraagt of er ook jongere mensen in het bestuur kunnen. Er is al een 30-er gevraagd door de bestuursleden maar deze persoon kan het momenteel niet combineren met zijn gezin. 

Harry de Vries
Bij de avond van het optreden van Freeway is de kaartverkoop om 24.00 uur gestopt. Hierna zijn er nog 10 personen binnen gekomen, zonder entree te betalen. In de toekomst zal de kaartverkoop langer open blijven.


Hans
Hans vraagt of de positionering van de band zoals bij Alice Farm ook anders kan. Op advies van de activiteitencommissie is het optreden van Freeway in de drie kleine zaaltjes gehouden met alleen de mobile bar. Dit is goed bevallen.


Dicky Houtstra
Wordt de nieuwjaarreceptie volgend jaar weer gehouden? Ja!. De oudjaarsnachtviering blijft ook.

Jelle Terpstra
Dorpsbelang heeft in een overleg met de gemeente vernomen dat de vergoeding van de oudjaarnachtviering afgebouwd gaat worden. Dit is geen verstandig besluit.

Jenne Houtstra
Kan er vuurwerk voor het hele dorp bij de Beijer georganiseerd worden? Er is voorgesteld dat de Burmaniastraat de eerste keer organiseert.


Corry Braaksma
Er is een rolstoel aangeschaft en deze is ook al gebruikt. De rolstoel staat in het invalide toilet.



Er wordt ook nog gekeken naar de kosten voor een automatische deuropener. Er is momenteel 40% subsidie op te verkrijgen.


Jappie van der Meulen
Voor de schoonmaak op maandag is er een Leifheit dweilstok nodig. Sijke Feddema schaft een nieuwe aan.

. 


8) Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor de belangstelling en actieve inbreng. Klaas nodigt 


iedereen uit om nog even te blijven en gezamenlijk een borreltje in de bar van De Beijer te

drinken.

