
 
Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Haule op maandag 18 november 
2019 om 20.00 uur in De Mande. 
 

1.   Opening 
Jan Roelof van Weperen is vanavond voorzitter van deze vergadering ivm ziekte van Lambert 
van Dijk; de leden gaan hier mee desgevraagd akkoord. 
 
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op de vergadering. 
Alvorens we met de vergadering beginnen staan we stil bij het overlijden van de  
ex-penningmeester van Plaatselijk Belang Haule, Lammie Dijkstra.                  
Zij heeft heel veel voor onze vereniging en Haule betekend.  
 
2.   Vaststellen agenda 
Aan de agenda wordt toegevoegd 2a Samenstelling van het bestuur.               
We verwachten rond 9 uur bij punt 11 te zijn. 
 
2a. Samenstelling bestuur 
Ondanks verwoede pogingen is het Lambert niet gelukt om de bezetting van het bestuur 
weer geheel op orde te krijgen. Dat moeten we ons als Haulenaren ernstig aantrekken. 
Het kan toch niet zo zijn dat wij niet in staat zijn of bereid zijn om tot een volwaardig PB-
bestuur te komen! 
Lambert is voorzitter van Haule omdat er in Haule zelf geen voorzitter te vinden is! 
Jan Roelof doet dan ook nogmaals een dringend beroep op iedereen om bij zichzelf na te 
gaan of hij/zij bereid is een rol te spelen in PB Haule. 
 
Margot Booijink heeft zich beschikbaar gesteld om het komende jaar als ad interim 
penningmeester te fungeren. De vergadering gaat hier mee akkoord! 
 
Bonnie van der Meer gaat een jaar meelopen met het bestuur, om te ervaren of het iets 
voor haar is. Ze stelt zichzelf voor aan de vergadering. 
s 
Marja van Dijk gaat, net als ze bij de vergadering van 26 april gedaan heeft, de notulen 
maken van deze vergadering. Ook hiervoor zijn we op zoek naar een vervanger, zij heeft 
aangegeven dit nu voor de laatste keer te doen. 
 
3. Verslag vergadering van 26 april 2019. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
Het verslag wordt bij deze vastgesteld, met dank aan Marja. 
 
4. Mededelingen van het bestuur 

 Dorpsfeest  
Er is een feestcommissie opgericht, met daarin vertegenwoordigers van de HOP, PB, 
Feestcommissie en Dorpshuis. De optocht wordt op zondag 21 juni herhaald om 
14.00 uur, de eerste aanmeldingen zijn binnen. Aanmelden kan bij 
prakkenrinus@gmail.com  

mailto:prakkenrinus@gmail.com


Alle mededelingen over het dorpsfeest zijn te lezen in de dorpskrant en op de 
website van Haule.nl. 
Het dorpsfeest wordt afgesloten bij, en in afstemming met Feike bij Tante Nel.  
 

 Recreatief knooppunt bij Haule. 
Het project is bijna afgerond, met dank aan vele vrijwilligers en Veldkamp! 
 

 Jeu de Boulesbaan 
Foppe Stelma heeft geopperd deze te verplaatsen en zodanig het aantal 
parkeerplaatsen te vergroten. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij het Fonds 
Ooststellingwerf. De besluitvorming hierover vindt plaats op 10 december.  
 

 Toekomst kerk Haule 
Meine vertelt: 
Ook voor de werkgroep 4 mei deed Lammie erg veel, haar verlies is ook voor de kerk 
een enorme aderlating. Anita Wijma is verhuisd naar Haulerwijk en heeft deze 
werkgroep verlaten. Foppe Stelma heeft zich aangeboden om aan de werkgroep deel 
te nemen.  
We zijn nog op zoek naar een 2e lid. 
 
De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden voor een andere bestemming voor de 
kerk, met behoud van de begraafplaats.  
Het heeft heel veel tijd gekost om antwoorden te krijgen van de PKN-kerk.  
Het bestuur wil de conclusies die de werkgroep heeft getrokken graag bespreken met 
de vergadering, maar dat zal op een nader te bepalen tijdstip (begin volgend jaar) 
plaatsvinden. Er zal een bijeenkomst worden georganiseerd waarop alleen dit 
onderwerp op de agenda staat.  
 

5. Dorpshuis 
Henk Kuipers: In het bestuur treedt een wijziging op. Jan Roelof van Weperen treedt per 1-1-
2020 af als voorzitter. Er is een geweldige betrokkenheid, het dorpshuis is financieel gezond. 
Voorgesteld wordt om Ate Duursma als nieuwe voorzitter te benoemen. Er zijn geen 
tegenkandidaten. De vergadering gaat akkoord. 
 
Het dorpshuis draait goed door de mensen die vol enthousiasme in het dorpshuis werken! 
Daarvoor hartelijk dank! 
 
6. Haule energie neutraal 
Tinie Frankema: De werkgroep behelst nu 4 dorpen. We willen deze werkgroep opheffen, 
mede omdat hij nogal uitdunt. Het plan is om een werkgroep te vormen waarbij we ons 
richten op ons eigen dorp. Hoe krijgen we Haule meer energie neutraal? 
Voor deze nieuwe werkgroep zijn we op zoek naar leden. 
Wil je meedenken over Haule energie neutraal? Meld je aan bij Tinie Frankema of Jan Roelof 
van Weperen.  
 
 
 



 
7. Wonen in Haule 
Op 2 november 2018 hebben we een dorpsgesprek georganiseerd waar het ontbreken van 
woningen voor jongeren/starters en ouderen een belangrijk punt was. Er waren 60 mensen 
aanwezig.  
Een werkgroep heeft hierover een paar keer gesproken en gekeken naar het aanbod.  
Met Fimke Hylkema is gesproken over beleidsmatige mogelijkheden 
Vervolgens is er 2 keer een oproep geplaatst in de dorpskrant om de behoefte vanuit de 
bewoners te onderzoeken.  
Naar aanleiding hiervan zijn er 2 aanmeldingen geweest.  
Geconcludeerd kan worden dat dit te weinig is om een project te starten. 
Rudy vraagt naar het tijdsbestek. Vanuit de vergadering volgt een discussie. 
Voorgesteld wordt dat het bestuur zich er nog een keer over buigt.   
 
8. Sport en beweging in Haule 
Met name voor de korfbal- en gymnastiekvereniging geldt dat het aantal leden afneemt. 
De tijdsbesteding van met name de jeugd verandert enorm.  
 
Plaatselijk belang nodigt alle verenigingen uit voor een avond in het voorjaar van 2020. 
Alle clubs en verenigingen mét een bestuur worden hiervoor uitgenodigd. Linda Prakken 
maakt een lijst van deze clubs. Als je clubs weet, die zouden moeten deelnemen, meld dit bij 
Linda! 
 
Eva heeft namens de gymnastiekvereniging 2 vragen; 1. Alle kinderen zouden moeten 
bewegen, wat willen we in Haule aan sport aanbieden? Het ledental van deze vereniging 
neemt af.  
2. Er moet aanvulling komen voor in het bestuur van de gymnastiekvereniging.  
 
9. Ledenwerving ism de HOP 
Het bestuur heeft in samenwerking met de HOP het initiatief genomen voor een ledenwerf-
actie. Er is nl geconstateerd dat er door allerlei wijzigingen, zoals verhuizing, nog een flink 
potentieel nieuwe leden van PB is in Haule. 
De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend. 
 
Contributie PB Haule 
De contributie voor 2019 is nog niet geïnd. Margot stelt voor om in januari zowel de 
contributie over 2019 én 2020 te innen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord! Aldus beslist. 
 
10. Haulewelle 
Gijsbert Hilhorst doet een oproep namens de Stichting Haulewelle. Ook deze vereniging 
heeft een aantal nieuwe vrijwilligers nodig. 
2 toezichthouders bij het bad (de cursussen worden door  St. Haulewelle betaald) 
+ extra oproepkrachten 
+ technicus voor de machinekamer. De moeilijkheid hierbij is dat je ook door de week 
beschikbaar moet zijn, ivm storingen. 
+ Bestuurslid personeelszaken ivm vertrek bestuurslid Waskemeer 



 
 
11. Verrassende afsluiting met mystery guests. 
Burgemeester Harry Oosterom komt binnen en vraagt Kiena Bouwer naar voren te komen. 
In het bijzijn van haar familie en andere genodigden wordt zij geridderd als lid in de orde van 
Oranje Nassau. Kiena is een echte doener, zij treedt niet graag op de voorgrond. Op de 
achtergrond verricht zij heel veel taken, voor vele clubs en organisaties. 
Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld Kiena te feliciteren onder het genot van een hapje 
en drankje, aangeboden door PB en het Dorpshuis.  
 
  
 


