
Verslag	  van	  de	  ledenvergadering	  Maandag	  3	  oktober	  19:30	  in	  eetcafé	  ‘t	  Hoekje	  	  
	  
1:	  opening,	  de	  voorzitter	  verteld	  in	  het	  kort	  even	  het	  verslag	  van	  de	  vorige	  ledenvergadering	  van	  
28/4/16.	  Wat	  erg	  positief	  naar	  voren	  kwam	  die	  avond	  was	  dat	  de	  leden	  vertrouwen	  in	  het	  bestuur	  
hebben.	  Dit	  verslag	  wordt	  samen	  met	  het	  verslag	  van	  3/10/16	  verspreid.	  Dit	  gaat	  via	  de	  mail	  of	  het	  
wordt	  thuisbezorgd.	  	  
	  
2:	  voordracht	  nieuwe	  bestuursleden:	  	  
Rommy	  V.d.	  Berg	  als	  initiatiefneemster,	  Reinder	  Oosterbos	  als	  vertegenwoordiger	  uit	  het	  dorp,	  
Herman	  Kingma	  en	  Ivar	  van	  der	  Horn	  als	  vertegenwoordigers	  van	  de	  jeugd,	  worden	  door	  het	  bestuur	  
voorgedragen	  om	  plaats	  te	  nemen	  in	  het	  bestuur.	  De	  voorzitter	  leest	  namens	  Reinder	  Oosterbos	  een	  
korte	  toelichting	  voor	  waarom	  hij	  in	  het	  bestuur	  zou	  willen	  plaatsnemen.	  Hij	  zal	  later	  deze	  avond	  
binnen	  komen	  in	  de	  vergadering.	  
Herman	  Kingma	  presenteert	  zich	  naar	  de	  leden.	  Zo	  ook	  Ivar	  van	  der	  Horn	  en	  alle	  leden	  stemmen	  er	  
mee	  in	  dat	  zij	  ook	  plaats	  gaan	  nemen	  in	  het	  bestuur.	  
	  
	  
3.	  Financiën:	  er	  gaat	  een	  overzicht	  langs	  zo	  dat	  iedereen	  de	  cijfers	  kan	  bekijken.	  Frans	  geeft	  hier	  nog	  
een	  toelichting	  over.	  Ype	  Papma	  en	  Otto	  Hoogland	  hebben	  een	  kascontrole	  uitgevoerd	  en	  zij	  geven	  
aan	  dat	  alles	  perfect	  in	  orde	  is.	  Ook	  zeggen	  ze	  dat	  het	  stapels	  papieren	  zijn	  en	  dat	  hier	  dus	  heel	  veel	  
werk	  en	  tijd	  aan	  is	  besteed	  door	  Frans.	  Ze	  geven	  nog	  wel	  een	  advies	  om	  na	  een	  jaar	  een	  
professioneel	  iemand	  er	  na	  laten	  te	  kijken.	  We	  bedanken	  hun	  voor	  de	  kascontrole	  en	  voor	  hun	  
advies.	  Germ	  Hoekstra	  uit	  Kollum	  gaat	  een	  tussen	  balans	  maken	  op	  31/12/16.	  Hij	  zal	  ons	  
ondersteunen	  met	  de	  boekhouding.	  De	  balans	  van	  nu	  is	  uitgedeeld,	  we	  hebben	  nog	  €7000,00	  te	  
goed	  van	  Provincie	  Fryslân.	  Frans	  legt	  dit	  verder	  goed	  uit.	  Er	  is	  €130.000,00	  inleg	  dit	  is	  wel	  heel	  goed	  
en	  dat	  dit	  nu	  zo	  snel	  al	  bij	  elkaar	  is	  gekomen.	  	  
Er	  zijn	  geen	  vragen	  over	  verder.	  	  
	  
4:	  certificaat	  voorstel:	  Gijs	  presenteert	  het	  mooie	  certificaat.	  En	  de	  leden	  zijn	  allemaal	  positief.	  	  
	  
5.	  Vragenlijst	  indrukkingen	  van	  ontmoetingsplaats:	  
-‐inrichting;	  is	  positief	  en	  iedereen	  is	  blij	  dat	  het	  weer	  open	  is.	  	  
Terras;	  ziet	  en	  mooi	  uit	  en	  veel	  toeristen	  gehad	  afgelopen	  zomer	  en	  in	  onze	  prachtige	  na	  zomer.	  	  
Menu	  kaart;	  ziet	  er	  goed	  uit,	  misschien	  elke	  maand	  een	  wisselende	  kaart	  gaan	  gebruiken.	  	  
Cafetaria;	  er	  wordt	  aan	  gegeven	  dat	  deze	  niet	  echt	  stress	  bestendig	  wordt	  ervaren,	  wel	  smaakt	  het	  
eten	  prima	  wat	  er	  wordt	  gemaakt	  in	  de	  cafetaria.	  	  
Wat	  anders	  zou	  kunnen:	  meer	  reclame	  maken	  in	  zowel	  de	  kranten	  als	  op	  Facebook.	  En	  ook	  proberen	  
om	  een	  reclame	  bord	  te	  presenteren	  aan	  het	  begin	  van	  Ferwert!	  Een	  brochure	  van	  de	  snackbar	  huis	  
aan	  huis	  verspreiden.	  	  
De	  verlichting	  vinden	  de	  leden	  niet	  echt	  mooi	  in	  het	  eetcafé	  misschien	  een	  paar	  	  mooie	  lampen	  
kappen	  er	  om	  heen	  gaan	  doen.	  Gordijnen	  vinden	  ze	  wat	  ouderwets.	  Een	  minpuntje	  is	  dat	  de	  leden	  
aangeven	  dat	  ze	  de	  bediening	  vaak	  buiten	  zien	  staan	  roken,	  misschien	  kunnen	  ze	  hier	  wat	  rekening	  
mee	  gaan	  houden.	  Ook	  wordt	  eraan	  gegeven	  dat	  men	  het	  wat	  kaal	  en	  ongezellig	  nog	  vindt	  wat	  de	  
aankleding	  betreft	  aan	  de	  muren	  in	  de	  kroeg.	  Misschien	  zijn	  foto's	  een	  idee	  enz.	  En	  er	  wordt	  
aangegeven	  om	  zo	  nu	  dan	  een	  aanbieding	  te	  doen	  vanuit	  het	  eetcafé.	  
	  	  
Beverley	  en	  Micha	  stellen	  zich	  voor;	  zij	  zijn	  het	  gezicht	  van	  het	  eetcafé.	  We	  vinden	  het	  allemaal	  erg	  
fijn	  dat	  hun	  het	  zo	  goed	  en	  positief	  oppakken.	  En	  echt	  voor	  200	  %	  inzetten.	  Ze	  hebben	  beiden	  alle	  
horeca	  en	  hygiëne	  papieren.	  	  
Het	  trio	  Brant,	  Michael	  en	  Sape	  doen	  een	  voorstel	  naar	  de	  leden	  toe.	  Het	  voorstel	  is	  om	  het	  als	  het	  
ware	  onder	  te	  gaan	  verhuren	  aan	  Beverley	  en	  Micha.	  Zij	  hebben	  beide	  erg	  veel	  kennis	  en	  ervaring	  in	  
de	  horeca.	  Het	  huurcontract	  zal	  erg	  strak	  blijven.	  Ze	  kunnen	  mee	  varen	  op	  de	  kortingen	  van	  Sape	  



Woudman	  dit	  schilt	  hun	  enorm.	  En	  Brant	  geeft	  aan	  om	  op	  de	  zijkant	  mee	  te	  helpen	  met	  advies	  te	  
geven.	  	  
Er	  zal	  gaan	  investeert	  worden	  in	  de	  keuken	  zo	  zal	  er	  ook	  een	  goede	  oven	  komen.	  Volgende	  week	  zal	  
Brif	  de	  aanzuiging	  gaan	  aanpakken.	  	  
De	  loonkosten	  zijn	  een	  probleem:	  dit	  zou	  fiscaal	  voordeel	  geven	  wanneer	  het	  trio	  het	  gaat	  onder	  
verhuren	  aan	  Beverley	  en	  Micha.	  	  
Vragen	  van	  de	  leden	  hierop;	  blijft	  het	  1	  geheel?	  Ja	  het	  blijft	  1	  geheel.	  	  
Het	  bestuur	  is	  positief.	  We	  gaan	  de	  leden	  door	  middel	  van	  een	  mail	  binnen	  14	  dagen	  inlichten	  
hierover.	  	  
	  
Plastic	  bakjes	  eten	  op	  het	  terras	  mag	  dat?	  Hier	  wordt	  op	  gereageerd	  door	  Micha,	  we	  kunnen	  het	  niet	  
verbieden	  maar	  liever	  hebben	  we	  het	  niet.	  Er	  zal	  dan	  volgend	  jaar	  meer	  een	  afscheiding	  komen	  van	  
het	  terras	  naar	  de	  picknick	  tafels	  van	  de	  snackbar	  toe.	  De	  snackbar	  zal	  dan	  straks	  ook	  onder	  toezicht	  
komen	  van	  Beverley	  en	  Micha.	  Ook	  zullen	  het	  personeel	  dan	  gaan	  betalen.	  	  
Er	  komt	  een	  vraag	  of	  we	  niet	  te	  snel	  van	  stapel	  lopen	  om	  dit	  nu	  zo	  te	  gaan	  proberen?	  	  I.v.m.	  
werknemer/werkgever.	  Er	  wordt	  door	  Brant	  toegelicht	  dat	  we	  dit	  goed	  hebben	  door	  genomen	  met	  
elkaar.	  	  
We	  gaan	  de	  leden	  via	  de	  mail	  benaderen	  hier	  over	  binnen	  14	  dagen.	  	  
	  
6.	  Dorpshuis:	  de	  vergadering	  stemt	  in	  met	  het	  voorstel	  van	  het	  bestuur	  over	  de	  verbouw	  en	  
renovatie	  van	  de	  bovenverdieping.	  Er	  diverse	  instellingen	  waar	  mogelijk	  een	  bijdrage	  voor	  een	  
dorpshuis	  aangevraagd	  kan	  worden,	  o.a.	  de	  gemeente	  de	  NAM	  en	  stichting	  Doen.	  We	  gaan	  dit	  verder	  
uitwerken	  en	  houden	  de	  leden	  hieromtrent	  op	  de	  hoogte.	  Er	  komt	  een	  vraag,	  over	  3	  jaar	  kunnen	  
Beverley	  en	  Micha	  het	  kopen,	  hoe	  dan	  met	  hun	  investering	  i.v.m.	  dorpshuis?	  Als	  de	  waarde	  dan	  
vermeerdert?	  Het	  zou	  over	  3	  jaar	  voor	  €190.000,00	  worden	  verkocht.	  	  
Misschien	  met	  de	  PAFH	  in	  overleg	  over	  een	  eventueel	  dorpshuis.	  Dit	  geeft	  Sjak	  Papma	  aan	  namens	  
de	  PAFH.	  	  
	  
7.	  Rondvraag:	  is	  het	  een	  idee	  om	  cadeaubonnen	  te	  gaan	  verkopen?	  Dit	  lijkt	  ons	  een	  goed	  idee	  en	  het	  
worden	  besproken	  met	  Beverley	  en	  Micha.	  Ook	  komt	  de	  vraag;	  waar	  is	  het	  biljart?	  Er	  wordt	  door	  
Rommy	  V.d.	  Berg	  aangegeven	  dat	  dit	  in	  opslag	  staat.	  	  
Reinder	  Oosterbos	  komt	  op	  de	  valreep	  binnen	  en	  wordt	  met	  applaus	  als	  bestuurslid	  ontvangen.	  	  
Verder	  zijn	  geen	  vragen.	  De	  voorzitter	  sluit	  de	  vergadering	  om	  21:05	  uur.	  


