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Aantekeningen van openbare vergadering dd. 20 oktober 2022 (in de Wurf) 
 
 
Kenmerk bijeenkomst:  goede opkomst, prettige sfeer 
 
Peter de Lange (voorzitter) begint met een korte schets van het verleden, heden en 
toekomst van de dorpsvereniging in relatie tot het vm. gemeentehuis en de nu in gebruik 
zijnde locatie de Wurf.  
Belangrijk daarin: we blijven in gesprek met de gemeente over de toekomst van het vm. 
gemeentehuis en onze wensen daarvoor. Voor nu en de nabije toekomst proberen we zo 
optimaal mogelijk gebruik te maken van de Wurf, door zelf dingen te organiseren en door 
de locatie open te stellen voor externe partijen voor niet-commerciële en sociaal 
maatschappelijke activiteiten.  
 
Jan Dekker (penningmeester) geeft inzicht in de financiële situatie van de dorpsvereniging. 
Sinds een paar jaar krijgen dorpsverenigingen een dorpsbijdrage, bestaand uit een vast 
bedrag en een bijdrage per inwoner. Hiervoor moet per jaar een plan worden opgesteld 
met bijbehorende begroting. Vanzelfsprekend moet verantwoording worden afgelegd, het 
bedrag dat niet besteed is aan de in het plan opgegeven doeleinden, moet worden 
teruggestort. Voor ons als dorpsvereniging Piershil geldt dat over het jaar 2021 geld terug 
moet worden gestort, corona heeft gemaakt dat veel van onze plannen niet hebben 
kunnen doorgaan.  
Er worden vragen gesteld over de mogelijkheid van sparen (is volgens deze regeling niet 
toegestaan); voor investeren in bv. de aanschaf van in de toekomst mogelijk 
nuttige/noodzakelijke dingen; het bijstaan van andere verenigingen of groepen. Diverse 
zaken worden genoemd, het bestuur neemt de punten mee naar het eerstvolgende interne 
overleg. Maar de penningmeester vestigt er de aandacht op dat het qua verantwoording 
moet gaan om uitgaven aan zaken die we ook in het betreffende dorpsplan genoemd 
hebben.  
 
Ook het punt Stichting versus Vereniging komt aan de orde; wij noemen onszelf nu 
dorpsvereniging Piershil, maar zijn juridisch nog altijd een stichting. We hebben de  
afgelopen tijd uitgezocht wat de (o.a. financiële) gevolgen zouden zijn van een omzetting. 
In verband met veel kosten en handelingen die gemoeid zijn met een dergelijke omzetting 
zien we ervan af. Om het verenigingsgevoel te stimuleren organiseren we volgend jaar 
meer openbare vergaderingen waarop alle dorpsbewoners welkom zijn. Overigens geeft 
een meerderheid van de aanwezigen aan bereid te zijn lid te worden van een dergelijke 
“vereniging”.   
 
Buiten deze openbare vergaderingen staan inloopmiddagen (4e zaterdag van de maand) 
op het programma, voor zomaar een kopje koffie of praatje; bordspelavonden; activiteiten 
meer gericht op jeugd; zijn we van plan iets te organiseren vergelijkbaar met de 
Kerstherbergmaaltijd (zoals 2019) of de Paasbrunch (zoals 2022) en staat een 
verenigingsmarkt op onze wensenlijst.  
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Vanuit de zaal wordt meer aandacht voor activiteiten voor jongeren als heel belangrijk 
gekenmerkt. Idee: organiseer met Oud-Nieuw iets voor ze, al dan niet samen met de 
Oranjevereniging. Eén aanwezige geeft aan de mogelijkheid te gaan onderzoeken.  
Een aandachtspunt daarbij: het is niet realistisch als bestuur (of kerngroep leden) te 
suggereren dat wij dat alleen kunnen uitvoeren; er zullen andere mensen (aanwezigen?) 
bij betrokken moeten zijn. Peter doet een oproep aan mensen om de eerstvolgende 
inloopmiddag 29 oktober (16.00 – 19.00 uur) met concrete voorstellen te komen.  
 
Jan vestigt de aandacht op het nog tot 1 november kunnen indienen van plannen die 
betaald gaan worden uit het zogenaamde Gebiedsfonds, gekoppeld aan de realisering van 
het Windpark aan het Spui. Voor informatie wordt verwezen naar de website van het 
Windpark, daar is ook het aanvraagformulier en zijn de voorwaarden te vinden.  
Behalve dit jaarlijks door de exploitant te vullen Gebiedsfonds is er ook het éénmalige 
omgevingsfonds. Ideeën die genoemd worden: het terugbrengen van de meerpalen in de 
Haven van Piershil, het realiseren van een wandelpad, meer bankjes in en rond Piershil.    
 
Kort wordt door Peter nog het 500-jarig bestaan van Piershil genoemd, weliswaar zal dat 
pas in 2025 worden gevierd, maar om recht te doen aan dit gebeuren zal er op tijd 
begonnen moeten worden met ideeën en voorbereiding.  
 
De vergadering wordt afgesloten, al blijven de meesten nog gezellig even napraten.  
 
 


