
Verslag
Van: Algemeen Bestuur Terschellinger Ondernemers  Vereniging
Aan: Leden Terschellinger Ondernemers  Vereniging
Betreft: Verslag vergadering dd  21 maart 2022 jl.
Datum: 2022
Status: concept
Aanwezig: 80 personen, zie presentielijst in archief.

Afwezig mkn: Sjoerd en Saskia Tjepkema, Marije Bijlsma, Johan Haarsma, Walter vd Bos, Gino
Satta, Werner Zuurman, Ria Laanstra, Cees Muijskens, Ingrid & Jasper, Klaas Sluiman, Gert Jan
Kwant, Bert Scheepstra, Jolle & Ria, André Brink,  Jan & Hanneke, Anneke Buitenwerf, Douwe v.
Dieren.

Opening en agenda
Willem Mier opent de vergadering om 20:03. Hij heet de aanwezigen van harte welkom op
zijn laatste avond als voorzitter. De agenda wordt goedgekeurd.

Verslag ALV vergadering Bornholm
Het verslag van 8 november 2021 wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

Jaarverslag 2021 met financieel jaarverslag
Het jaarverslag 2021 wordt goedgekeurd. Het financiële verslag, zoals dat door Dick Visser
en Arno van Veen is gecontroleerd, eveneens. Voor de kascontrole commissie van 2022
meldt Karin Lodder zich aan.

Bestuursuitbreiding, Voorzitter
Willem geeft het stokje over aan Rieme-Jan Tjittes. Rieme-Jan laat Willem niet zomaar
gaan. Voor de enorme inzet van Willem voor de vereniging wil hij namens de leden
bedanken. Er zijn drie cadeaus voor Willem’s afscheid. Willem krijgt een boek vol verhalen
en herinneringen en een mooie prent van de hand van Van Urk. Daarnaast wordt de TOV
Aanmoedigingsprijs hernoemd tot de Willem Mier Aanmoedigingsprijs. Verder wordt
Willem ere-lid van de  Terschellinger Ondernemers Vereniging. Die status wordt op de
volgende algemene leden vergadering nog bekrachtigd. Na een daverend applaus waar
zelfs Willem even stil van is, gaat de vergadering verder.

Pitch Rondvraag
Rob Raman van Veiligheidsspecialisten (overzees lid) stelt zijn bedrijf voor en nodigt
ondernemers uit om contact op te nemen als zij vragen of wensen hebben.

Presentatie MBO-Groen
Jannie Doctor krijgt het woord en vertelt over de wens om een MBO-opleiding groen te
starten binnen het VMBO.  Er wordt al een koksopleiding aangeboden en een zorgopleiding.
In de toekomst mogelijk ook bouw & techniek.
De MBO die het plan uit zou gaan voeren is Aeres, een nieuwe samenwerkingsschool. De
verschillende opleidingen en cursussen die zij aanbieden worden toegelicht door Johanna
Posseth en Esther Zijlstra. De presentaties komen beschikbaar aan de leden. Ze wijzen ook
op  subsidie voor opleidingsmogelijkheden via Fryslan Werkt (waar nog te weinig gebruik

https://docs.google.com/document/d/13J1Tu24W7Hqv9f-t4hBTWdJ74iIvjJYYrVJDo-MV-sI


van wordt gemaakt). Het STAP budget kan gebruikt worden voor de opleidingen van Aeres.
Verder kunnen ondernemers kijken op stagemarkt.nl

Pauze

Presentatie plannen voor tijdelijke personeelshuisvesting
Sietze Haringa, nu nog wethouder, vertelt wat hij de afgelopen jaren heeft meegemaakt en
wat de gemeente gedaan heeft. Het was voor de gemeente lastig inschatten wat precies de
behoefte is aan tijdelijke huisvesting, er zijn de afgelopen jaren veel ontwikkelingen
geweest en er is nu een streefgetal. Het plan is om uit te gaan van 50 eenheden voor
tijdelijke personeelshuisvesting. Peter Leeuw zal dit plan gaan trekken en stelt zich voor. Hij
is beschikbaar voor vragen.
Er komen vragen uit de zaal: Peter Groeneveld vraagt waarom met de buurt/omwonenden
niet is gesproken? Haringa: Dat is een terechte vraag. De gemeente heeft nu eenmaal
weinig grond en in het Eiland Akkoord (mei 2018) is deze locatie gemarkeerd voor
permanente woningbouw, maar de Woningbouwvereniging vond het terrein daarvoor te
klein. Daarom kwam de locatie ipv van permanente, nu voor tijdelijke huisvesting in beeld
als mogelijke zoeklocatie. Het afschermen van het perceel met een groene haag, en
ontsluiting via het bedrijventerrein is al uitgesproken als voorkeur, en ook dat het zou gaan
om een relatief klein aantal woningen. Het proces is nog in een oriënterende fase en
natuurlijk worden de omwonenden betrokken in het proces. zodra meer bekend is. Dat zal
Peter Leeuw op zich nemen en Haringa verwacht dat dat ook in het nieuwe coalitieakkoord
zal opgenomen worden.
Bierema vraagt of het om tijdelijke of permanente woningen zal gaan? Het antwoord is
tijdelijke.
Willem Mier roept op om mee te doen om huisvesting mogelijk te maken, en om voor de
lange termijn oplossingen voor je personeel te vinden, dat kost nu eenmaal iets.

Presentatie Glaspoort over ‘verglazing’ Terschelling
Jan-Willem Scheerder, bijgestaan door Dirk Buijtelaar schetst wat de ambitie van Glaspoort
was, en hoe de plannen er nu uitzien. Als de gemeente Terschelling en Glaspoort tot een
overeenkomst komen, en alles meezit, dan zou in oktober/november dit jaar al vanaf
Oosterend begonnen kunnen worden met aanleggen glasvezel. Naar huishoudens, en ook
naar alle strandtenten en Daan Pootjes/wierschuur,  totaal 4001 aansluitingen. Aanleggen
buiten het seizoen en met zo min mogelijk overlast en schade. Deze ambitie kan beter ‘uit’
als er veel abonnementen verkocht worden bij KNP, natuurlijk, maar die verplichting zit er
niet aan vast. Van de TOV en de aanwezigen wordt de hulp gevraagd bij het huisvesten van
de werklieden vanaf oktober. En om mee te enthousiasmeren zodra de marketingcampagne
start. De presentatie komt ter beschikking aan de leden. Vragen uit de zaal van GJ Moes:
Hoe zit het technisch in elkaar? Er zijn twee aanlandplekken, zodat het signaal in een soort
van ring gaat, van Vlieland naar Terschelling, en ook weer naar de wal. Als een van de twee
aanlandplekken uitvalt -om welke reden dan ook- zal het internetverkeer via de
glasvezelkabel toch doorgaan via de andere route.
Martin Boekeloo: Ik zie Ziggo niet staat in het rijtje aanbieders waar je dan straks gebruik
van kan maken? Antwoord is Dank voor de vraag. Ziggo wil niet meedoen, zij hebben een
ander plan en willen niet meedoen in deze ronde en staan daarom ook niet bij de
aanbieders.



Petra van Dieren is net geswitcht van KPN naar Ziggo en merkt op dat de  klantenservice
van KPN nog het jaar 2024 noemt als het jaar waarin glasvezel aangelegd wordt. Zij vindt
de plannen ambitieus. Antwoord: De plannen zoals ze er eerder al waren, om voor minder
aansluitingen in 2025 glasvezel uit te rollen, zijn inderdaad minder ambitieus dan het
nieuwe plan. Zodra er een akkoord is, wil Glaspoort aan de slag. Glaspoort heeft er in ieder
geval zin in om eerder uit te voeren.
Arno van Veen: mobiele netwerk? Antw: dat heeft hier eigenlijk niet veel mee te maken.
Jan Elkhuizen: Is er dan al glasvezel op Terschelling en waar dan? Er is wat verbazing in de
zaal dat er wel al enkele glasvezelverbindingen zijn op het eiland. Antwoord: die zijn tot nu
toe als individuele aansluitingen gerealiseerd.
De laatste vraag is of de huidige KPN aansluitingen automatisch omgezet worden: dat is
wel het streven.

Rondvraag en Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en de ondernemersavond om 22:10, waarna de
bitterballen van de Clipper gretig aftrek vinden en de bar van Wyb drankjes verzorgt. De
volgende vergadering is gepland op 8 november (die datum kan nog wijzigen).


