Verslag van de virtuele Algemene Ledenvergadering d.d. 29 april 2021,
aanvang 20.00 uur.
Aanwezig:
- Bestuursleden virtueel: Aize, Geeske, Pieter, Froukje
- Raadsleden: Geen
- Notulist: Hester Visser
1. Opening
Na enige opstartproblemen met het geluid, is de virtuele algemene ledenvergadering om
20:08 uur gestart en wordt iedereen welkom geheten door Aize. Hij benoemt dat door de
coronaontwikkelingen de vergadering er anders uitziet, maar dat het einde van corona
hopelijk in zicht is. In het kort staat Aize stil bij de projecten waar Plaatselijk Belang de
afgelopen periode zich over heeft ontfermd.
Plaatselijk belang is bezig geweest met de Tsjerkebleek plannen. In februari 2021 vond er
een digitale bijeenkomst plaats met de dorpsbewoners. In juli 2021 zal er naar verwachting
weer een digitale bijeenkomst worden georganiseerd met dorpsbewoners. Tijdens deze
bijeenkomsten worden alle ingestuurde ideeën en de ideeën uit de brievenbus behandeld.
Ook is plaatselijk belang bij de notaris geweest om de gewijzigde statuten vast te laten
leggen. Hier werd in december 2020 door de leden over gestemd en de uitkomst was bindend
positief. Door de notaris zijn nog enkele wijzigingen (aanscherpingen) verwerkt in de statuten
naar aanleiding van een wetswijziging WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).
Vanaf 1 juli 2021 moeten de statuten aan deze wet voldoen.
De woningvisie kreeg het afgelopen jaar ook aandacht, omdat er vraag is vanuit de jeugd
voor starterswoningen en er is een vraag naar appartementen voor ouderen. Al een aantal
jaren zijn er onderhandelingen met de gemeente, maar helaas wil het nog niet vorderen.
Plaatselijk Belang wil graag vooruitgang zien, met name voor de jeugd, om meer huisvesting
te realiseren en de jeugd te behouden.
De randweg was het afgelopen jaar ook een onderwerp van gesprek. Er wordt daar
regelmatig te snel gereden en dit wordt aangepakt in samenspraak met de gemeente. In juni
verwacht Plaatselijk Belang wederom in overleg te kunnen met de gemeente over de situatie.
Dit is proces is door de komst van corona vertraagd.
De jeugd in Akkrum gedraagt zich goed en de situatie is onder controle. Er worden regelmatig
gesprekken gevoerd en de afgelopen tijd waren er geen bijzondere meldingen.
Er zijn geen ingekomen stukken of verdere opmerkingen.

2. Notulen 26 november 2020
De notulen zijn op de website gepubliceerd. Hier zijn geen reacties op ontvangen en daarmee
is het goedgekeurd.

3. Het jaar verslag van 2020/21
Het jaarverslag is op de website van Plaatselijk Belang gepubliceerd. Er zijn geen vragen
ontvangen naar aanleiding van de publicatie. Het jaarverslag is daarom goedgekeurd door
de leden.
4. Financieel jaarverslag van 2020
De kascommissie (Dhr. A. Kamstra en Dhr. J. Vledder) heeft het financiële verslag
goedgekeurd. De leden van Plaatselijk Belang hebben de mogelijkheid om bij de
penningsmeester een financiële inzage op te vragen, wanneer hier behoefte aan is. Het
financiële verslag wordt niet op de website van Plaatselijk Belang gepubliceerd.
5. Benoeming nieuwe kascommissie
Jan Vledder wordt bedankt voor zijn inzet bij de kascommissie. Aize doet een oproep aan de
kijkers om zich aan te melden als kascommissie lid. De aanmelding kan worden doorgegeven
bij het secretariaat.
6. Bestuursverkiezing
Abel Kleefstra maakte zich zorgen om de huisvestiging voor de jeugd. Hij besloot contact te
zoeken met Plaatselijk Belang en is inmiddels een jaar actief binnen het bestuur. Hij wordt
vanavond tijdens de vergadering benoemd tot officieel bestuurslid. Er waren geen
tegenkandidaten.
Aize treedt officieel af, maar zonder tegenkandidaten, wordt hij vanavond opnieuw benoemd
tot voorzitter. Aize bedankt de kijkers voor de nominatie en kijkt uit naar wederom een mooie
tijd als voorzitter.
7. Rondvraag
Er zijn geen vragen ontvangen vanuit de leden. Echter zijn er afgelopen jaar veel vragen
ingestuurd met betrekking tot een zwemplek voor de jeugd. Het is nog niet gelukt om een
zwemplek te vinden vanwege de vele riooloverstorten, maar Plaatselijk Belang blijft verder
zoeken naar een geschikte plek binnen de bebouwde kom van Akkrum.
8. Afsluiting
Aize bedankt de aanwezigen in de virtuele vergadering. Tijdens de afsluiting meldt André
Tanis zich aan als lid voor de kascommissie via de live chat op YouTube. Aize benoemt hem
tijdens de afsluiting als kascommissie lid voor het komende jaar.
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