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Locatie: De Rank 

Aanwezig: 9 personen (bestuur: R. Bremmer, T. Twerda, A. Nippel, L. Pietjou, F. Ligthart; tevens: J. Elzinga, P. 

Pottinga, A. Krikke, P. Zijlstra) waarvan 8 lid 

 

1. Opening. 

Voorzitter Rolf Bremmer geeft een toelichting op de achtergrond en de procedure van de statutenwijziging. Op de 

ledenvergadering van 29 september jl. is e.e.a. inhoudelijk besproken. Daar is uit voortgevloeid dat er sprake is 

van één kleine toevoeging, de zinsnede ‘onder meer’ in artikel 3 punt 2. 

Paul Zijlstra vraagt naar het opnemen van digitaal stemmen in de statuten, volgens het bestuur is de geëigende 

plaats daarvoor het huishoudelijk reglement. 

Jehannes Elzinga merkt op dat er in de nieuwe statuten geen sprake meer is van een quorum voor een 

statutenwijziging. 

Peter Pottinga vraagt of er iets moet worden opgenomen over het vrijwaren van bestuursleden van financiële 

missers. Thiadrik Twerda antwoordt dat hiervoor een WA-verzekering kan worden afgesloten en voegt toe dat de 

statuten voldoen aan de WBTR, waarmee o.m. wordt beoogd om financiële problemen te voorkomen. De 

verzekering is bedoeld om eventuele schade te dekken. 

Paul Zijlstra voegt toe dat de financiële ruimte voor de penningmeester door de statuten wordt ingeperkt. 

Anne Nippel merkt op dat het huishoudelijk reglement door het bestuur zal worden herzien en aan de leden 

voorgelegd. 

 

2. Bekrachtiging van de conceptstatuten. 

Er wordt gestemd bij handopsteking. Van de 8 leden zijn 8 voor en 0 tegen, waarmee de statutenwijziging met 

unanieme stemmen is aangenomen. 

 

3. Rondvraag. 

– Peter Pottinga vraagt hoe de vereniging zich duidelijker kan profileren en meer bekendheid kan krijgen om meer 

leden te trekken (bijvoorbeeld onder nieuwkomers in de stad). Ook voor jonge mensen zou de vereniging 

aantrekkelijker moeten zijn. 

Anne Nippel antwoordt dat er al veel aan PR wordt gedaan en dat we steeds een concreet opstapje zoeken voor 

een persbericht. We hebben ooit de gemeente gevraagd om een exemplaar van de Franicker in het 

welkomspakket voor nieuwe inwoners mee te geven maar dit is geweigerd. 

– Anne Nippel vraagt wanneer de nieuwe statuten ingaan, dit is bij de ondertekening bij de notaris. Rolf Bremmer 

en Frieda Ligthart zullen hiervoor zorgdragen. Daarna worden de statuten gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel. 

Wanneer dit rond is zal Anne Nippel een artikeltje naar de pers sturen. 

 

4. Voorzitter Rolf Bremmer sluit de vergadering. 
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