Notulen overleg besturen verschillende verenigingen/ clubs/ organisaties Oranjewoud op 9 oktober 2018, 20.00
uur in De Koningshof.
Uitgenodigde verenigingen:
Aanwezig:
Namens Stichting Belvedère
Namens Dorpsfeestcommisie
Namens IJsclub Oranjewoud
Namens Koffie-ochtend
Namens Stichting Brongergea op de kaert,
Dorpskrant de Wâldknyn en
Werkgroep Vorstelijk Oranjewoud
Namens Stichting Vrienden van Oranjewoudfestival
Namens Redactie website en Nijjiersfeest
Namens Wâldster Strúntocht, Wâldsterjûn en
Pompebledfair
Namens Bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud
Afgemeld:
Namens Albertine Agnesschool
Namens Stichting Oranjewoudfestival
Namens PB Oranjewoud
Namens Nijjiersfeest

Sibbe Hoekstra
Auke van der Veen
Jacob Dijk en Jaap van der Zee
Herdi Oosterbaan
Anneke Liemburg

Janny Klein en Frans Bouwers
Jelly van der Werk
Gepke Kamstra
Jaap Jongedijk, Peter Bijlsma, Rob Meijnen, Rein Soet
en Louwina Wijma-van Noord
Lysbeth Wind
Yoram Ish-Hurwitz
Jan de Haan
Marga Jagt

1. Namens bestuur PB opent voorzitter Jaap Jongedijk de vergadering en geeft een terugblik op het afgelopen
jaar.
2. Inventarisatie aanvullingen op de agenda: geen bijzonderheden
3. Korte presentatie door vertegenwoordiger van elk bestuur over actuele zaken:
Anneke Liemburg deelt mede dat stichting Brongergea op de kaert wordt opgeheven, aangezien zij al hun doelen
hebben verwezenlijkt. Als opvolger wordt de stichting “Oranjewoud historie” opgericht.
Jaap van der Zee deelt mede dat er momenteel gebouwd wordt aan een nieuw ijsclubgebouw.
Jacob Dijk vraagt wat de ervaringen zijn van de verenigingen met de privacywet AVG. Voor de Vrienden van OR heeft
Janny Klein e.e.a. op de website gezet en hierop (nog) geen enkele reactie gehad. Andere verenigingen hebben nog
geen ervaring met de nieuwe wet c.q. hebben nog geen AVG-actie ondernomen.
Janny Klein en Frans Bouwers vertellen dat op het 10-daagse Oranjewoudfestival van afgelopen zomer 25.000
bezoekers zijn geweest. In 2019 zal het OF beginnen op woensdag 29 mei en duren t/m zondag 2 juni. Er zijn nu 230
“Vrienden” en zij zorgen o.a. voor financiële middelen en helpen het festival met hand en span diensten. In de
toekomst wil het festival ook meer aandacht schenken aan activiteiten voor de kinderen.
Herdi Oosterbaan organiseert elke maand een koffieochtend waarbij ook soms een spreker wordt uitgenodigd.
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Auke van der Veen deelt mede dat de feestcommissie behalve het dorpsfeest ook meehelpt met de Wâldsterjun en
deze winter hopelijk het strijkijzer schuiven en het kerstboom werpen wil organiseren.
Gepke Kamstra vertelt dat de Pompebledfair voor de 10de keer is georganiseerd, de Wâldsterjûn voor de 12de keer en
de Strúntocht dit jaar voor de 2de keer wordt georganiseerd.
Jelly van der Werk vertelt dat het de bedoeling is om op 12 januari 2019 een Nijjiersfeest te organiseren.
Sibbe Hoekstra deelt mede dat er veel vandalisme plaats vindt op de uitkijktoren van Belvedère en er een chronisch
geldtekort is voor het onderhoud van de toren. De exploitatie moet op een hoger plan. De berg heeft veel last van
erosie. Er moeten bomen gekapt worden en er moet een plan van aanpak komen. Het is een Rijksmonument maar er
komt te weinig subsidie binnen voor onderhoud.
Louwina Wijma deelt mede dat een van de diverse bestuurszaken van PB recent succesvol met de gemeente
Heerenveen is afgerond, namelijk snelheidsbeperkende maatregelen op de Julianaweg.
4. Bespreken notulen van het vorige overleg d.d. 10 oktober 2017: geen bijzonderheden
5. Discussie: hebben we elkaar genoeg gevonden afgelopen jaar? Hebben we gebruik gemaakt van elkaars
diensten welke we vorig jaar hebben besproken? Samenwerking voor de toekomst?
Het Oranjewoudfestival heeft spullen gebruikt van de feestcommissie.
Namens PB meldt Jaap Jongedijk dat in 2020 de dorpsvisie is afgelopen; het bestuur gaat zich in de komende tijd
beraden hoe hier een vervolg aan wordt gegeven.
PB stelt voor een gezamenlijke kalender te maken voor alle verenigingen om te voorkomen dat activiteiten elkaar
overlappen. Te publiceren in de Wâldknyn, op de website en Nieuwsflits. Per vereniging moet er een contactpersoon
komen die de activiteiten doorgeeft aan een nog aan te melden nieuw emailadres, bijvoorbeeld:
activiteitenoranjeouwd@gmail.com. Louwina Wijma zal dit een vervolg geven.
Sibbe Hoekstra vertelt over het vandalisme waarmee de Belvédère met regelmaat te kampen heeft. Ook moet dit
Rijksmonument worden behoed voor de tand des tijds. Sibbe oppert om gezamenlijk met andere partijen de
krachten te bundelen in bijvoorbeeld het aanvragen van subsidie voor grote(re) projecten, zoals de Belvédère en
wellicht ook voor het Lanenplan.
Frans Bouwers zou wel graag ook met de PB’s uit de omringende dorpen contacten onderhouden c.q. samenwerken
aangezien het Oranjewoudfestival ook uitwijkt naar omliggende dorpen.
6. Wat verder ter tafel komt
Gepke vraagt hulp in het flyeren voor de Wâldster Strúntocht: afgesproken wordt deze flyer gezamenlijk te
verspreiden met flyer PB van stamppot-eten op 2 november.
Herdi merkt op dat er mogelijk wel vrijwilligers zijn die regelmatig willen flyeren, gezamenlijk oppakken.
Tot slot wordt vanuit de vergadering de hoop uitgesproken dat bij een volgende gezamenlijke bijeenkomst ook weer
(een vertegenwoordiger van) de Albertine Agnesschool aan het overleg deelneemt.
7. Met dank aan alle aanwezigen én met de uitnodiging voor een ‘afzakkertje’ sluit voorzitter Jaap Jongedijk om
circa 21.30 uur de vergadering.
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