
LEDEGEARKOMSTE FRYSK SELSKIP SWOL 
 
 

Woansdei  11 april  2018  

om 19.30 oere 

 

“Parkzicht” Jacob van Neckstraat 146A  Zwolle (Wipstrik) 

 

WURKLIST: 
 
1. Iepening en meidielings  
2. Ferslach fan de ledegearkomste fan 19 april 2017  

(sjoch side 4 o/m 6 fan it earste krantsje 2017/2018)  
3. Jierferslach fan de skriuwer (sjoch de fiif krantsjes 2017/2018) 
4. Jierferslach fan de boekeferkeap  
5. Jierferslach fan de ferlottingen  
6. Jierferslach fan de ponghâlder (de siferútkomsten 2017/2018 

binne op ‘e jûn beskikber)  
7. Ferslach fan de rekkenopnimmers Aaltsje Dijkstra en Freerk Kunst.  

Reserve-rekkenopnimmer is Johan Romkema  
8. Beneaming fan in nije reserve-rekkenopnimmer. Aaltsje Dijkstra is ôfgeand.   
9. Bestjoersferkiezing  

Henk Monkel, Inge Bosch – van der Ploeg en Jelma Wiegersma binne ôfgeand.  
Henk is op ‘e nij foar trije jier yn te hieren. Inge is ek werkiesber, mar stelt har sit 
beskikber as der in opfolger foar har is. Jelma is net werkiesber.   
It bestjoer docht gjin foarstel om dizze fakatuere yn te foljen (sjoch side 7)  
Beswieren en/of (tsjin)kandidaten kinne foar it begjin fan de gearkomste opjûn wurde by 
de skriuwer.   

10. Boekhannel. It foarstel is om m.y.f. it winterskoft 2018/2019 mei de boekeferkeap op te 
hâlden  (sjoch side 7) 

11. Winterskoft 2018/2019 (sjoch it oersjoch op side 15)  
12. Ynlage foar it winterskoft 2018/2019 (sjoch side 7)   

It útstel is om de ynlage noch ien jier op € 38.--  de man/frou te hâlden   
13. Begrutting fan it winterskoft 2018/2019 (leit op ‘e jûn ree) 
14. Rûnfraach 
15. Sluting      It bestjoer. 

 
 
 
Nei ôfrin is der in optreden fan it  

 

 

Dêrnei fertelt Monte Hallema út Frjentsjer  

 
oer it wetter yn Fryslân,  

eartiids, no en … yn de takomst.   
 

In tige nijsgjirrich ûnderwerp, benammen ek mei it 
each op it rizen fan de seespegel as gefolch fan 

klimaatferoaring.  
 

 Dêrom is de ledegearkomste ek in jûn om net te missen!!!  


