
Jaarverslag van uw bestuur 2018 

Uw bestuur kwam dit jaar vier keer bijeen. 18 januari, 22 februari, 26 april en 1 november. We 

vergaderden bij Tineke thuis in Kollum waar we steeds prettig werden ontvangen met koffie/thee en 

koekjes. 

Naast de gangbare zaken van de vereniging zoals financiën en pastorale zorg hebben we veel 

aandacht besteed aan het houden van contact met onze leden. Hoe kunnen we elkaar bereiken en 

stimuleren. 

Ons verenigingsblad Vrij & Zinnig Info kwam ook dit jaar weer vier keer uit. Met veel werk en 

aandacht, voornamelijk samengesteld en verzonden door Hein Bergman. Eenmaal in het afgelopen 

jaar kon hij door een hartoperatie ons blad niet druk klaar maken. Rutger lmmink heeft toen gezorgd 

dat het Vrij & Zinnig Info toch door het secretariaat verzonden kon worden. 

Catrien Bos is, naast haar pastorale zorg, ook een contact tussen u en onze vereniging. 

Een mogelijkheid tot contact was ook het bootreisje dat we 20 juli organiseerden. Helaas heeft dat 

niet aan het doel beantwoord omdat te weinig van onze leden zich opgegeven hadden. Dit betekent 

gelijk ook dat we dit niet weer kunnen doen. Door de geringe deelname moest onze vereniging een 

groot deel van de huur van de boot dragen. 

Datzelfde geldt eigenlijk ook voor de viering toeleven naar kerst dat we, door mogelijkheden van de 

beschikbare ruimte, al 17 november organiseerden. Ondanks een goed programma en een heerlijke 

lunch, namen te weinig leden daaraan deel. 

De ledenvergadering vertoonqe d~tzelfde beeld. Aanwezig 12 leden. Gelukkig wel zeer 
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geïnteresseerde leden. De A~ijziging· die daar werd aangenomen is 28 september door uw 

voorzitter en secretaris bij de notaris in Harlingen getekend. 

Contact met de landelijke Vereniging 

Ons lid Ate Trox vertegenwoordigde onze provincie ook dit jaar bij het landelijk bureau in Utrecht. 

Het bureau is actief. Organiseert o.a. lezingen, cursussen, contactdagen en adviezen. 

Het zou voor uw bestuur goed zijn daar zoveel mogelijk naar toe te gaan maar dat is voor ons niet 

altijd mogelijk gebleken. Het is altijd ver en vraagt een hele dag. 16 februari zijn we er geweest en tot 

onze verrassing kregen Tineke en ik toen een erespeld uitgereikt. Een mooi compliment dat 

natuurlijk voor het hele bestuur geldt. 

Contact met de drie noordelijke provincies. 

11 april hebben we in Haren overleg gehad met de noordelijke provincies om samen naar de 

toekomst te kijken. Zo langzamerhand heffen verenigingen zich op of gaan samenvoegen omdat het 

steeds moeilijker wordt om bestuursleden te vinden. We hebben de mogelijkheden die de provincie 

hierin zou kunnen hebben besproken. 

Samenwerking Earnewaldster Rûnte / Rotonde 

Het contact is heel goed. Het vraagt veel vergadertijd maar brengt voor ons voorlopig vrijwel geen 

onkosten met zich mee omdat de grote opkomst van geïnteresseerden voldoende financiën oplevert. 

Terug kijkend over het afgelopen jaar kunnen we constateren dat het niet gelukt is om meer samen 

te ondernemen. Een feit dat in 2019 opnieuw onze aandacht zal vragen. 


