Notulen van de algemene ledenvergadering ’t Heer en Feer,
d.d. 22 februari 2013 in het Dorpshuis.
Aanwezig: ong. 60 leden
Afwezig met kennisgeving: Dick Kool, Jan Holwerda, Kees Hogervorst en Eddy Bakker. Van
het bestuur zijn afwezig Piet Fokkes Visser en Nettie Tammes (i.v.m een heupoperatie).
1. Opening. Els opent als vice-voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda. Volgorde van de agenda wordt aangepast.
3. Mededelingen.
Els deelt mee dat zij als vice- voorzitter de vergadering leidt. Piet Fokkes Visser is afwezig.
Verder zal de lezing van de heer Mast niet doorgaan. Nettie Tammes is door
ziekenhuisopname niet aanwezig.
4. Ingekomen stukken. 7 brieven + verslag van de bijeenkomst op 13 februari met Stichting
de Promenade, de gemeente en de participanten.
Brief van Piet Fokkes Visser. In deze brief meldt hij gezien het verloop van de
vergadering d.d. 9 februari 2013. geen tijd en energie meer te willen steken in het interim
voorzitterschap van ’t Heer en Feer, tevens treedt hij uit de adviesraad.

Brief van Haijo Homan. Haijo heeft te kennen gegeven zelf zijn brief te willen
voorlezen. Hij geeft aan tot zijn spijt van zijn kandidatuur als beoogd voorzitter te moeten
afzien. Dit naar aanleiding van de negatieve gebeurtenissen rond de extra ledenvergadering
van 9 februari jl. inzake de brief van A Maris c.s.
Brief van Nettie Tammes. Zij stelt zich niet meer herkiesbaar. Zij noemt de gang van
zaken tijdens de extra ledenvergadering van 9 februari j.l. en het in twijfel trekken van haar
integriteit als kwalijk en onwerkbaar voor een volgende periode. Ook zij trekt zich terug.

Brief van Els Claessens, Jan Pieter Dijkstra en Letta Visser. Zij treden af, gezien de
aanhoudende conflictsituatie met een (klein deel) van de leden, waarbij grove beledigingen en
onwaarheden richting bestuur niet geschuwd worden, hierdoor voelen zij zich als bestuur
vanwege deze ondermijnende activiteiten niet langer gemotiveerd om met de inhoudelijke
kant van hun werk t.b.v. ’t Heer en Feer bezig te zijn. Jan Pieter Dijkstra is eveneens niet
herkiesbaar.
De heer Dijkstra kon zich namens de mede briefschrijvers absoluut niet herkennen in de
uitingen die richting hen worden gedaan.
Ingekomen brief van de heer Kees Hogervorst. De vragen gesteld in deze brief zijn
door de interim voorzitter Piet Fokkes Visser in de vergadering van 9 feb. j.l. voldoende
beantwoord.
Marga Flink wilde geen deel meer uitmaken van dit bestuur, zij wil dit nog even toevoegen.
Ingekomen brief van de heer Jan Holwerda. Deze brief is voorgelezen door de vicevoorzitter en voor kennisgeving aangenomen.
Een schrijven van Jörn van Boven. Ook deze brief is voorgelezen en voor kennisgeving
aangenomen.
Verslag van de bijeenkomst met de participanten, stichting de Promenade en de
Gemeente.

5. Financieel Verslag.
Er zijn machtigingen binnen gekomen van de heer Henk Scheepstra en de heer Jan Oonincx. Zij
machtigen de heren Herman Kok en Wyb-Jan Groendijk om de kas te controleren. Nettie
Tammes heeft de heer Ferry Knaack gemachtigd om namens haar eventuele vragen betreffende
de financiële stukken te beantwoorden.
Kascontrole. De administratie was goed in orde. De commissie stelt voor de
penningmeester en het bestuur decharge te verlenen.
Kascommissie 2014 bestaat uit Wyb-Jan Groendijk en Marijke Hoekstra.
Jaarrekening 2012. Vastgesteld.
Begroting 2013. Vastgesteld.
6. Jaarverslag 2012.
Hilbert de Vries heeft een opmerking over de tekst: waar alle stond werd allerlei gelezen.
En waarom staan Marga Flink en Remkje Bouman nog op de website onder bestuur.
Anne v/d Helm had vorig jaar één cadeautje voor de vereniging meegenomen. In het verslag
stond twee.
Verslag 24 februari 2012. Vastgesteld.
Verslag 09 februari 2009. Vastgesteld
7.W.V.T.T.K.
N.a.v. de bijeenkomst op 13 februari 2013 wil Arend Maris nog kwijt dat het een
goede inhoudelijke bespreking was. Dat de partners nu eindelijk de koppen bij elkaar steken
en er zaken gedaan gaan worden.
Jörn van Boven wil nog eens weten wat we van zijn enquêtes vinden en dat er heel wat
mensen tegen de Promenade zijn. Els antwoordt dat het een gezamenlijk project van alle
participanten gaat worden.
Bart Sikkema stelt nog eens de 75 m2 aan de orde. Dit zou afgesproken zijn. Volgens de
overeenkomst krijgen we geen aaneengesloten ruimte.
Jaap Barnhoorn begrijpt niet hoe het toch zo kan zijn dat het bestuur om deze
kleinigheden opstapt.
Dan sluit de vice-voorzitter dit gedeelte van de vergadering. Het huidige bestuur is nu
demissionair, zij zijn totdat er een nieuw bestuur is geformeerd verantwoordelijk voor de zaken
die geen uitstel dulden.
De vice – voorzitter geeft aan dat na de pauze er een voorzitter en een notulist uit de zaal
aangewezen moeten worden om de vergadering verder te leiden.
7 Maart 2013
Letta Visser
Demissionair secretaris

Na de pauze machtigt de vergadering de leden Helmar Hindriks, Bart Sikkema en Hilbert de
Vries om nieuwe bestuursverkiezing uit te schrijven. Deze vindt plaats op 13 april 2013.

