
Plaatselijk Belang Oosterzee (PBO) 
 
Algemene Leden Vergadering  
Te houden: donderdag 5 april 2018 om 20:00 uur 
Plaats: Cafe Tjeukemeer, Oosterzee 
Voorzitter: Toine Trommelen  
 
Agenda 
 
Voor de pauze informeren we onze dorpsbewoners over een aantal onderwerpen, waarbij het vooral de 
bedoeling is om als dorpsbewoners met de sprekers in gesprek te gaan. Niet leden zijn hierbij van harte 
welkom. 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 
Oa. welkom gasten, welkom aan PBO deelnemende vrijwilligers. 

 
2. Gasten 

2a. Gemeente De Friese Meren - de wethouder/dorpencoordinator hebben we gevraagd om 
onder meer duidelijkheid te geven over het bestemmingsplan Oosterzee-West; 
2b. Politie – kennis maken met wijkagent Pauline Leije; 
2c. Lyaemer – Hein de Haan gaat in op: energietransitie: alle L. woningen in 2050 
ernergieneutraal, aantallen huurwoningen in Oosterzee; 
2d. DFMopGlas – bestuurssecretaris Anja Rombouts vertelt de laatste stand van zaken over het 
leggen van glasvezelkabel in ons dorp; 
2e. Weispield – Iepenloftsiel Bantega op Marchjepolle (Jelle Wesselius gevraagd); 
2f. Aanjagers van de Tsjukemar – de plannenmakerij van de Werkgroep Oosterzee. 
Vervolgens uit eigen gelederen: 
2g. Activiteitencommissie – organiseert op 14juli in het kader van Eastersimmer o.a. de 
mudrun; 
2h. Plaatselijk Belang Oosterzee – onze voorzitter vertelt de voornemens. 

 
P A U Z E 
 
Het deel na de pauze is voorbehouden aan de leden van PBO. Nog-niet-leden zijn als toehoorder welkom 
en hebben geen stemrecht. De jaarstukken presenteren we / reiken we uit op de ALV. 

3. Notulen ALV 06april2017 
Vast te stellen. Het verslag staat op de website www.oosterzee.com . Het verslag ligt een uur 
vooraf aan de vergadering ter inzage in het Café Tjeukemeer. 

 
4. Jaarstukken 

4a. Overzicht 2017 en voornemens 2018 
Ø Geven de presentaties onder 2. aanleiding tot het maken van opmerkingen? 

4b. Financiën 
De financiële stukken staan vanaf 01april op onze website www.oosterzee.com . 
 4b1 Jaarstukken 2017 

Ø Verslag van de kascontrolecommissie (Robert Kuijpers en Esther Schwartz). 
Ø Verslag van de penningmeester (Meindert Boon). 

 4b2 Begroting 2018 en Investeringsplan 2018 
4b3 Benoemen nieuw lid kascontrolecommissie 
Robert Kuijpers is aftredend. 

5. Bestuursmutaties 
Ø Petra Mosterman is om persoonlijke redenen tussentijds uit het bestuur getreden.  
Ø Vacature: kandidaten moeten zich vooraf aan de ALV gemeld hebben bij de voorzitter van het 

bestuur.  
Ø Rooster van aftreden: aftredend volgens rooster zijn Toine Trommelen en Guus Verhoef. Zij 

zijn beschikbaar voor een nieuwe periode en per direct herbenoembaar. 
 

6. Rondvraag en sluiting 


