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1. Opening	  
De	  voorzitter	  opent	  de	  vergadering	  door	  te	  beginnen	  met	  een	  rondvraag,	  en	  of	  er	  nog	  leden	  
zijn	  die	  extra	  agendapunten	  willen	  toevoegen.	  Daarna	  wordt	  er	  gevraagd	  naar	  brandende	  
vragen.	  Hendrik	  Kingma	  vraagt	  of	  het	  een	  besloten	  vergadering	  is	  of	  niet.	  De	  voorzitter	  geeft	  
aan	  dat	  hij	  dit	  niet	  weet.	  Bart	  van	  der	  Sloot	  vraagt	  vervolgens	  hoe	  dit	  in	  de	  pers	  gaat	  komen.	  
Gijs	  geeft	  aan	  dat	  dit	  via	  een	  nieuwsbrief	  komt,	  omdat	  er	  publiekelijk	  geld	  aangenomen	  is.	  
Daarnaast	  geeft	  hij	  aan	  dat	  de	  Leeuwarder	  Courant	  ook	  naar	  het	  nieuws	  ‘zoekt’.	  	  
	  

2. Verslag	  vergadering	  3	  oktober	  2016	  
De	  voorzitter	  gaat	  het	  verslag	  punt	  voor	  punt	  na.	  Bij	  punt	  zeven	  van	  het	  vorige	  verslag	  
worden	  de	  cadeaubonnen	  benoemd.	  Annie	  Betten	  vraagt	  wat	  er	  met	  de	  cadeaubonnen	  
gebeurd	  is.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  hij	  dit	  niet	  precies	  weet.	  Vervolgens	  vertelt	  W	  
Riemersma	  dat	  hij	  respect	  heeft	  voor	  het	  bestuur.	  	  
	  

3. Terugblik	  afgelopen	  half	  jaar	  
Frans	  opent	  de	  terugblik.	  Hij	  geeft	  aan	  dat	  het	  bestuur	  veel	  vragen	  kreeg	  en	  dat	  er	  veel	  
uitgelegd	  is.	  Vervolgens	  benoemt	  hij	  de	  historie	  van	  B	  en	  M,	  en	  dat	  iedereen	  wilde	  helpen,	  
maar	  dat	  er	  geen	  klik	  kwam	  met	  B	  en	  M.	  Frans	  vertelt	  ook	  dat	  de	  nieuwsbrief	  voor	  de	  
coöperatie	  snel	  bij	  de	  LC	  was.	  De	  LC	  heeft	  contact	  met	  Frans	  opgenomen	  en	  verteld	  dat	  hij	  
beaamt	  wat	  erin	  stond.	  Verder	  heeft	  hij	  weinig	  verteld.	  Daar	  heeft	  de	  krant	  iets	  moois	  van	  
gemaakt,	  waarna	  hij	  vervolgens	  bijna	  aangeklaagd	  is	  door	  M	  voor	  smaad.	  Frans	  heeft	  in	  een	  
gesprek	  met	  de	  politie	  aangegeven	  dat	  hij	  zijn	  uitspraken	  niet	  terug	  heeft	  genomen.	  
Vervolgens	  is	  de	  kroeg	  gesloten,	  en	  wilden	  B	  en	  M	  de	  sleutel	  niet	  inleveren,	  ook	  betaalde	  B	  
niets	  meer,	  waarna	  de	  sloten	  zijn	  vervangen.	  Echter	  waren	  alle	  codes	  en	  wachtwoorden	  op	  
computers	  e.d.	  gewijzigd.	  Ook	  waren	  er	  veel	  spullen	  meegenomen	  door	  B	  en	  M.	  Alles	  in	  de	  
kroeg	  was	  smerig.	  Vervolgens	  wordt	  er	  gesproken	  over	  een	  nieuwe	  start.	  Frans	  wil	  dit	  
gedeelte	  afsluiten	  en	  vraagt	  om	  vragen	  van	  de	  leden.	  Watze	  Lettinga	  vraagt	  van	  wie	  waren	  
de	  spullen	  die	  meegenomen	  zijn?	  Frans	  geeft	  aan	  dat	  het	  gedeeltelijk	  van	  B	  en	  M	  was.	  Ook	  
komt	  er	  een	  vraag	  van	  Sary	  of	  het	  allemaal	  juridisch	  goed	  dicht	  zit.	  Er	  wordt	  aangegeven	  dat	  
Gijs	  en	  Henne	  dit	  vaak	  doornemen.	  Vervolgens	  geeft	  Gijs	  een	  korte	  uitleg	  hoe	  alles	  werkt	  
m.b.t.	  de	  contracten.	  	  	  
	  
Gijs	  komt	  op	  de	  condities	  terug	  en	  geeft	  hier	  een	  heldere	  uitleg	  over.	  Er	  wordt	  gevraagd	  of	  
er	  nog	  vragen	  zijn.	  Otto	  Hoogland	  geeft	  aan	  dat	  wij	  eigenlijk	  niets	  met	  de	  exploitanten	  te	  
doen	  hebben.	  Er	  wordt	  een	  vergelijking	  gemaakt	  met	  het	  Pannenkoekhuis	  in	  Marrum.	  Gijs	  
Lettinga	  vraagt	  waarom	  de	  BV	  het	  niet	  zag	  dat	  het	  mis	  ging.	  Frans	  legt	  uit	  dat	  het	  inderdaad	  
niet	  goed	  ging	  maar	  dat	  het	  nu	  beter	  gaat.	  Gijs	  Lettinga	  zegt	  dat	  de	  BV	  het	  niet	  goed	  deed	  en	  
vraagt	  of	  zij	  er	  nog	  steeds	  tussen	  horen.	  Frans	  benoemd	  dat	  dit	  in	  het	  bestuur	  ook	  ter	  sprake	  
is	  geweest,	  en	  hij	  benoemt	  wat	  er	  allemaal	  voor	  acties	  zijn	  ondernomen	  door	  de	  BV,	  en	  dat	  
dit	  erg	  veel	  werk	  is.	  Gijs	  Lettinga	  geeft	  aan	  dat	  hij	  het	  allemaal	  erg	  omslachtig	  vindt.	  Hij	  zou	  
graag	  zien	  dat	  er	  een	  persoon	  komt	  die	  het	  allemaal	  regelt,	  en	  dat	  het	  veel	  werk	  is	  om	  met	  



vrijwilligers	  te	  werken.	  Er	  ontstaat	  een	  gesprek	  tussen	  Frans	  en	  Gijs	  Lettinga	  over	  hoe	  de	  
invulling	  van	  de	  kroeg	  moet	  zijn.	  De	  voorzitter	  vertelt	  omtrent	  de	  huurachterstand	  dat	  de	  
coöperatie	  mee	  wil	  bewegen	  en	  vraagt	  aan	  de	  leden	  of	  zij	  in	  hun	  netwerk	  ook	  vrijwilligers	  
kennen.	  Hij	  geeft	  aan	  dat	  hij	  zelf	  de	  juiste	  persoon	  hiervoor	  niet	  kent.	  De	  voorzitter	  benoemt	  
dat	  er	  nagedacht	  is	  over	  een	  plan	  B.	  Daarna	  worden	  alle	  condities	  voor	  de	  BV	  benoemd	  door	  
de	  voorzitter.	  Het	  moet	  direct	  met	  de	  BV,	  de	  lijn	  is	  korter.	  Ook	  geeft	  de	  voorzitter	  een	  uitleg	  
over	  de	  verhouding	  van	  de	  BV,	  Vof	  en	  de	  leveranciers.	  Er	  is	  iemand	  gevonden	  voor	  in	  de	  
kroeg,	  deze	  persoon	  is	  in	  loondienst.	  Ook	  hebben	  zich	  een	  aantal	  vrijwilligers	  gemeld	  om	  te	  
helpen.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  het	  bestuur	  tot	  het	  randje	  is	  gegaan.	  Ype	  geeft	  aan	  dat	  
het	  huidige	  beleid	  voortgezet	  moet	  worden	  door	  de	  coöperatie.	  Er	  is	  veel	  onduidelijkheid	  
ontstaan.	  De	  verhoudingen	  mogen	  wat	  hem	  betreft	  strikter.	  Er	  moet	  streng	  toegekeken	  
worden.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  er	  alleen	  met	  de	  BV	  gesproken	  is	  en	  dat	  er	  formeel	  niet	  
met	  de	  Vof	  gesproken	  is.	  Ype	  vraagt	  om	  de	  plannen	  van	  de	  Bv.	  Frans	  geeft	  aan	  dat	  zij	  zelf	  
iemand	  willen	  opleiden.	  De	  voorzitter	  benoemt	  dat	  niet	  iedereen	  naar	  de	  kroeg	  komt,	  en	  dat	  
dit	  leidt	  tot	  omzetverlies.	  Een	  mevrouw	  vooraan	  zegt	  dat	  het	  eten	  slecht	  was	  en	  dat	  ze	  
daarom	  niet	  kwamen.	  Vervolgens	  wordt	  er	  gevraagd	  naar	  waar	  de	  klachten	  over	  de	  kroeg	  
gemeld	  kunnen	  worden.	  Er	  wordt	  gemeld	  dat	  dit	  bij	  een	  bestuurslid	  kan.	  Vervolgens	  vraagt	  
W	  Riemersma	  of	  er	  meer	  coöperaties	  zijn	  in	  de	  buurt	  waar	  je	  vragen	  kwijt	  zou	  kunnen.	  Joute	  
Bouma	  benoemd	  dat	  dit	  in	  de	  Volkskrant	  heeft	  gestaan.	  Het	  antwoord	  van	  de	  voorzitter	  
hierop	  is	  dat	  elk	  geval	  weer	  anders	  is,	  dus	  dat	  het	  daar	  niet	  mee	  vergeleken	  kan	  worden.	  
Ook	  geeft	  de	  voorzitter	  aan	  dat	  het	  bestuur	  alles	  van	  zich	  af	  organiseert,	  het	  bestuur	  heeft	  
niet	  de	  capaciteit	  om	  de	  tent	  zelf	  te	  runnen.	  	  Otto	  Hoogland	  vraagt	  hoe	  lang	  het	  contract	  is.	  
Frans	  geeft	  aan	  dat	  de	  opzegtermijn	  3	  maand	  is,	  en	  dat	  het	  anders	  drie	  jaar	  duurt.	  Ook	  
vraagt	  Otto	  hoe	  het	  zit	  met	  de	  tegemoetkomen	  van	  de	  huurachterstand.	  Frans	  legt	  uit	  dat	  er	  
alleen	  een	  uitstel	  van	  betaling	  is.	  Sylvia	  vraagt	  of	  de	  BV	  het	  zelf	  niet	  kan	  vertellen	  omdat	  ze	  
toch	  aanwezig	  zijn.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  het	  dan	  allemaal	  door	  elkaar	  heen	  gaat	  lopen.	  
Sylvia	  vindt	  de	  situatie	  van	  de	  BV	  lastig	  en	  zegt	  dat	  de	  bv	  meer	  vrijheid	  moet	  krijgen.	  Frans	  
geeft	  aan	  dat	  de	  BV	  niet	  alle	  afspraken	  nagekomen	  is.	  Ype	  geeft	  daarna	  nog	  aan	  dat	  we	  de	  
BV	  niet	  voor	  de	  voeten	  moeten	  lopen.	  De	  voorzitter	  sluit	  dit	  onderdeel	  vervolgens	  af.	  	  
	  
Frans	  benoemt	  dat	  er	  een	  huurachterstand	  van	  3559	  is.	  Daarop	  vraagt	  Otto	  Hoogland	  of	  er	  
niet	  iets	  verkeerd	  ging.	  De	  voorzitter	  zegt	  dat	  de	  achterstand	  komt	  doordat	  de	  BV	  geen	  
inkomen	  had,	  en	  dat	  het	  moest	  wennen.	  Vervolgens	  zegt	  Hans	  Jouta:	  de	  BV	  exploiteert,	  
maar	  heeft	  wel	  vrijwilligers.	  De	  voorzitter	  zegt	  daarop:	  vrijwilligers	  kwamen,	  en	  krijgen	  een	  
vergoeding.	  Daardoor	  komt	  er	  ook	  weer	  een	  omzet.	  Alle	  inkomsten	  gaan	  naar	  de	  BV.	  	  Ype	  
vraagt	  vervolgens	  waarom	  de	  Coöperatie	  vrijwilligers	  werft.	  De	  voorzitter	  beantwoord	  door	  
te	  zeggen	  dat	  er	  alleen	  geholpen	  wordt.	  Frans	  geeft	  aan	  dat	  de	  vrijwilligers	  uit	  noodzaak	  
komen,	  en	  dat	  dit	  niet	  een	  permanente	  oplossing	  is.	  De	  voorzitter	  rondt	  het	  punt	  verleden	  
af.	  	  
	  

4. Toekomst	  
De	  voorzitter	  vertelt	  dat	  de	  BV	  zelf	  verantwoordelijk	  is	  voor	  reclame	  en	  het	  werven	  van	  
personeel.	  Rommy	  vertelt	  vervolgens	  dat	  streekwurk	  in	  april	  langs	  geweest	  is,	  en	  dat	  zij	  erg	  
enthousiast	  waren	  over	  het	  initiatief.	  Ook	  zijn	  ze	  boven	  geweest,	  dit	  is	  zeer	  indrukwekkend	  
geweest.	  	  Er	  is	  ook	  een	  plan	  voor	  de	  bovenverdieping	  maar	  dat	  is	  eerst	  geparkeerd.	  De	  
provincie	  en	  omrop	  Fryslan	  willen	  drie	  minuten	  filmen	  met	  een	  karakteristiek	  persoon	  die	  
veel	  in	  de	  kroeg	  komt.	  De	  leden	  denken	  hierover	  na.	  De	  voorzitter	  benoemt	  dat	  we	  zelf	  ook	  



moeten	  creëren	  en	  benoemt	  dat	  er	  19	  juni	  een	  gesprek	  is	  met	  de	  dorpsbelangen.	  Een	  jaar	  
geleden	  was	  ’t	  hoekje	  een	  eetgelegenheid,	  maar	  het	  wordt	  telkens	  gewoner	  dat	  er	  mensen	  
aan	  het	  eten	  zijn	  en	  dat	  er	  daarnaast	  ook	  mensen	  aan	  de	  bar	  zitten.	  Dit	  komt	  door	  
verandering	  in	  het	  algemeen.	  Daarnaast	  benoemd	  iemand	  dat	  er	  bijvoorbeeld	  ook	  op	  
maandag	  en	  dinsdag	  andere	  activiteiten	  in	  ’t	  Hoekje	  kunnen	  plaatsvinden.	  Sjak	  Papma	  
vertelt	  nog	  dat	  de	  Hoofstraat	  in	  Ferwert	  een	  punt	  is	  van	  de	  vergadering	  op	  19	  juni,	  hoe	  alles	  
aangepakt	  moet	  worden	  om	  verpaupering	  tegen	  te	  gaan.	  Jurjen	  Kingma	  vraagt	  of	  deze	  
vergadering	  openbaar	  is.	  Sjak	  geeft	  aan	  dat	  deze	  besloten	  is.	  Joute	  Bouma	  vraagt	  wat	  de	  
bovenzaal	  ongeveer	  gaat	  kosten.	  Frans	  zegt	  dat	  dit	  ongeveer	  45.000	  euro	  gaat	  kosten.	  
Rommy	  gaat	  verder	  met	  het	  verhaal	  over	  boven.	  Ze	  vertelt	  dat	  er	  veel	  potjes	  zijn	  die	  geld	  
willen	  geven.	  Eerst	  moet	  er	  met	  het	  dorpsbelang	  gesproken	  worden.	  Het	  dorpsbelang	  
reageert	  hierop	  door	  te	  zeggen	  dat	  er	  meer	  uit	  het	  dorp	  komt.	  Alles	  moet	  gecombineerd	  en	  
in	  commissies	  gedaan	  worden	  in	  het	  dorpsbelang.	  De	  kans	  voor	  de	  BV	  hier	  is	  dat	  zij	  het	  dorp	  
meer	  opzoeken.	  De	  voorzitter	  vult	  aan	  met	  dat	  als	  we	  geld	  zoeken,	  er	  een	  verhaal	  moet	  zijn.	  
Door	  te	  combineren	  kun	  je	  het	  mienskip	  toepassen.	  Sjak	  reageert	  hierop	  dat	  er	  een	  
combinatie	  gezocht	  moet	  worden,	  niet	  een	  richting	  op,	  maar	  wel	  invloed	  op.	  De	  voorzitter	  
reageert	  hierop	  door	  te	  zeggen	  dat	  het	  een	  hùskeamer	  is,	  zowel	  bij	  ons	  als	  bij	  de	  provincie.	  
Vervolgens	  komt	  de	  vraag	  of	  de	  trap	  er	  nog	  is.	  Frans	  geeft	  aan	  dat	  deze	  er	  nog	  is.	  Rommy	  
gaat	  verder.	  Zij	  vertelt	  dat	  het	  plan	  klaarligt,	  maar	  er	  moet	  eerst	  meer	  invulling	  komen.	  De	  
voorzitter	  vraagt	  of	  iedereen	  het	  hier	  mee	  eens	  is.	  Aangevuld	  door	  de	  opmerking	  veel	  
mensen,	  veel	  meningen.	  De	  drie	  procent	  jaarlijkse	  rente	  blijft	  in	  kas	  wordt	  besproken.	  Frans	  
geeft	  aan	  dat	  het	  geld	  er	  wel	  is,	  maar	  dat	  het	  in	  kas	  blijft	  vanwege	  de	  aanpassingen	  op	  de	  
bovenverdieping.	  Vervolgens	  vraagt	  Ype	  of	  het	  wel	  verstandig	  is	  om	  uit	  te	  keren	  volgend	  
jaar.	  Frans	  geeft	  aan	  dat	  dit	  nu	  nog	  niet	  in	  te	  schatten	  is.	  Vervolgens	  reageert	  W	  Riemersma	  
met	  de	  opmerking	  dat	  hij	  dit	  niet	  allemaal	  doet	  om	  het	  dividend.	  Frans	  geeft	  aan	  dat	  het	  
bestuur	  zich	  wel	  verantwoordelijk	  voelt.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  cadeaubonnen	  lastig	  
zijn,	  en	  dat	  er	  de	  vorige	  keer	  over	  de	  sfeer	  gesproken	  is.	  Momenteel	  hebben	  weinig	  klanten	  
het	  over	  de	  sfeer.	  De	  voorzitter	  benoemt	  vervolgens	  het	  punt	  dat	  Herman	  vertrekt	  uit	  het	  
dorp.	  Hier	  zal	  een	  vervanger	  voor	  gezocht	  worden.	  Ook	  wordt	  er	  benoemd	  dat	  op	  het	  
moment	  dat	  er	  om	  vrijwilligers	  gevraagd	  werd,	  Sietske	  direct	  opstond.	  Voor	  de	  rest	  wil	  bijna	  
niemand	  het	  doen.	  	  
	  
Gijs	  Lettinga	  benoemd	  dat	  hij	  niet	  tevreden	  was	  over	  het	  cafetaria.	  Het	  was	  allemaal	  erg	  
slecht.	  Gijs	  was	  erg	  duidelijk	  hierover.	  Wanneer	  er	  besteld	  werd	  dan	  waren	  er	  vier	  personen	  
mee	  bezig,	  dit	  was	  veel	  te	  omslachtig.	  De	  persoon	  achter	  de	  bar	  straalt	  ook	  niets	  uit.	  Frans	  
reageert	  hierop	  door	  te	  zeggen	  dat	  het	  bestuur	  dit	  nog	  niet	  gehoord	  heeft.	  Ook	  benoemt	  hij	  
nogmaals	  dat	  het	  moeilijk	  is	  om	  goed	  personeel	  te	  vinden.	  Vervolgens	  vertelt	  hij	  het	  verhaal	  
van	  hoe	  er	  iemand	  gevonden	  is.	  De	  voorzitter	  meldt	  dat	  de	  leden	  goed	  op	  moeten	  letten	  en	  
het	  terug	  moeten	  koppelen.	  Gijs	  Lettinga	  geeft	  aan	  dat	  de	  BV	  beter	  toe	  moet	  kijken.	  De	  
voorzitter	  wil	  de	  vergadering	  afronden	  en	  geeft	  aan	  dat	  er	  in	  het	  najaar	  weer	  een	  
vergadering	  is.	  Otto	  Hoogland	  merkt	  nog	  op	  dat	  hij	  het	  personeel	  niet	  kent.	  De	  jongen	  
achter	  de	  bar	  komt	  naar	  voren	  en	  stelt	  zichzelf	  kort	  en	  duidelijk	  voor.	  Vervolgens	  vraagt	  Sjak	  
Papma	  hoe	  zeker	  het	  is	  dat	  het	  goed	  blijft	  gaan.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  continuïteit	  
gewaarborgd	  moet	  zijn.	  Ook	  vindt	  Sjak	  dat	  er	  veel	  tijd	  tussen	  de	  informatie	  zat.	  De	  voorzitter	  
geeft	  aan	  dat	  dit	  bewust	  is	  gedaan	  i.v.m.	  de	  pers.	  De	  leden	  willen	  graag	  weten	  wat	  de	  
plannen	  voor	  de	  toekomst	  zijn.	  Ook	  willen	  zij	  graag	  een	  financieel	  verslag.	  Vervolgens	  wordt	  
de	  vergadering	  afgesloten	  


