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Aanwezig: Willem Mier, Johan Haarsma, Meint Boonstra, Jort Haan, Marieke Zeelen, Sanne
de Jong, Marike Roos, Marije Kooyman, Douwe de Boer, Andrea de Haan, Saskia Zeylemaker, Jelle
Cupido, Jolle en Ria Baldee, Pieter Bierman, Tjalf-Jan Bakker, Wietse Mast, Jort Bonne, Karin
Lodder, Jap Bos, Henk Bruggen, Willemijn Steentjes, C. Muijskens Hoorn, R. Kooijman, Gerben en
Jolanda Bakker, Marieke Mier, André van Foeken, Jeltje Hoekstra, Johan Haarsma, J. Ronda,
Vincent Terpstra, Maurice Bernhard, Alma Sluys, Lysbeth Rijf, Egbert Zorgdrager, Suzanne
Lugtmeier, Ali vd Pol, Werner Zuurman, Pieter de Jong, Anouk de Vries, Hein Klarenbeek, Raoul
Blanken, Geert en Petra van Dieren, Michel Aaldering, Bentum Bierema, Jochem Bierema, Theo
Polman, Lian Muijskens, Kees de Lange, Pieter Gietema, Camilla van den Boom, Sietze Haringa,
Aljo Bolderman, Jolanda Gooiker (verslag)

Afwezig mkn: Gert Jan Kwant, Ariën en Esther Cupido, Hans van Keulen, Martien Verduijn, Gino Satta,
Marije Bijlsma, Jacqueline Spendel, Joyce en Cees Mooten, Arjen en Wilma Das, Annemarie en André Brink,
Anneke Buitenwerf, Jaap Vis, John en Neeke, Martin Boekeloo, Saskia vd Nieuwegiessen, Floor en Eelco Lems,
Douwe v Dieren, Guus Schweigmann, Erwin Fopma en Renee, Mireille Wiegman, Jasper en Ingrid, Walter vd
Bos, Berend Snijder, Germen de Groot, Frank Schaafsma, Johan Meerkerk,

Willem Mier opent de vergadering om 20u met een woord van welkom aan alle aanwezigen.
Hij schetst kort wat er gebeurt is sinds de laatste ALV. De agenda van vandaag wordt
goedgekeurd. Het verslag van november 2019 (met spreker Anker in StayOkay) wordt
goedgekeurd. De begroting 2022 wordt goedgekeurd. De verantwoording over 2021 wordt
met dankzegging aan Dick Visser en Arno van de Veen goedgekeurd. Het jaarverslag 2022
wordt goedgekeurd. Agendapunt bestuurssamenstelling: Een korte toelichting op het streven
om het bestuur te verjongen, en dat de TOV verheugd is dat Marieke Zeelen sinds eind 2020
en Sanne Jong met ingang van heden als bestuurslid willen meedoen. De zaal keurt de
nieuwe bestuursleden bij acclamatie goed. Willem licht toe dat hij terugtredend is en nodigt
geïnteresseerden die zich herkennen in het profiel, uit zich te melden. Voorlopig wil Willem
‘demissionair’ de vereniging nog voorzitten en vertegenwoordigen, waarna er een applaus
voor Willem uit de zaal komt.

Rondvraag: Werner Zuurman licht zijn plan met de Oesterfabriek toe.
Willemijn Steentjes vraagt aandacht voor de week van de duurzaamheid 15-18 november
aanstaande, waarbij er bijvoorbeeld in de dorpen energiecoaches beschikbaar zullen zijn
voor vragen over verduurzaming van woning of onderneming. Er is elke dag in deze week
een activiteit met als doel het eiland energieneutraal te krijgen.
Johnny Ronda stelt vragen over de actie van de TOV, Willem beantwoord dat het belang van
de dorpskernen voor de hele gemeenschap zwaar weegt, en dat het precedent dat ontstaat
bij het toestaan van een detailhandel op het industrieterrein (van wie die zaak ook is, het is
niet tegen de een of de ander gericht), de deur open zou zetten naar leegloop uit de dorpen.



Andre van Foeken: Moeten we op corona maatregelen die wellicht strenger gaan worden,
anticiperen? Willem: Vaccinatiegraad is al hoog, blijf adviseren voor vaccinatie. Testen voor
toegang is er tijdelijk op dit moment niet, komt wel weer. Tot nu is de TOV lijn geweest om de
landelijke maatregelen te volgen en er niet op vooruit te lopen.
Jaap Bos stelt vraag over testen van zieke personen? Je moet dan bellen via huisarts, niet
via de landelijke ggd-lijn. Kan die communicatie beter?
Jort Bonne oppert: naar buiten brengen dat mensen testen voor toegang niet op het eiland
terecht kunnen? Wethouder Hoekstra: “Communicatie over wat en in welk verband kan
inderdaad beter. Maar zoals het er nu naar uitziet komt er zeer binnenkort een oplossing en
is het slimmer om dat te communiceren. Er wordt hard gewerkt aan en oplossing: een ander
bedrijf dat de testen voor toegang zal uitvoeren. Op de Wadden is er nu eenmaal een
bijzondere situatie. “

Er zijn niet meer vragen voor de rondvraag, waarna Willem de vergadering sluit om 20:47u
en de microfoon doorgeeft aan Camilla van den Boom. De inspirerende presentatie die zij
houdt wordt aan de leden toegezonden. Enkele highlights:

What you do is what you get:

Samen

Gesprekken> inzichten> betere beslissingen

Planmatigheid in je activiteiten brengen. Het geheim ligt wel in het doen. Na een
aantal vragen en voorbeelden uit de zaal, roept Camilla op: ga in gesprek, met elkaar.

Er volgt een korte pauze.

Panel
Het panel wordt uitgenodigd plaats te nemen. Zij stellen zichzelf voor: Camilla vraagt: Wat
heb je op je vakgebied gezien en wat verwacht je de komende tijd, 2  tot 3  jaar?
Jeltje Hoekstra, Willem Mier, Hein Klarenbeek, Karin Lodder, Pieter Gietema, Sietze Haringa
doen het woord. Er zijn voor hen aansluitend nog vragen uit de zaal.

Na afloop roept Willem op om 18 februari alvast te noteren en dat in maart 2022 een
volgende ALV zal worden georganiseerd, waarna de aanwezigen worden uitgenodigd aan de
bar na te praten. De panelleden krijgen een flesje wijn.

Link naar de Toolkit

https://drive.google.com/drive/folders/1N3B94DAp9C3IRru52cX1FO0-MRu4B4L5

