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                                                                                                              Opeinde, maart 2015 

Voorjaarsledenvergadering van HFDP 

Maandag 30 maart 2015 aanvang 20.00 u in Dorpshuis De Wringe, Middelbuorren 1. 

De zaal is open vanaf 19.30 uur ter inzage van stukken (als vermeld in de agenda) ,  

Agenda: 

1. Opening, mededelingen  

2. Vaststellen agenda  

3. Vaststellen notulen Ledenvergadering van 24-11-2014  (ter inzage v.a. 19.30 u) 

4. Vaststellen jaarverslag HFDP 2014 ………………….…(ter inzage v.a. 19.30 u) 

5. Overzicht van baten en lasten en van bezittingen en schulden over het 

verenigingsjaar 2014 en begroting 2015  ……………..  (ter inzage v.a. 19.30 u) 

 Het bestuur stelt voor de overzichten vast te stellen en de penningmeester decharge te  

            verlenen. 

6. Verslag kaskommissie omtrent de controle van de financiële jaarstukken. 

7. Benoeming kaskommissie. (Zittingsperiode is 2 jaar.) 

De kascommissieleden (Mw. T. Burggraaff – Schipstra en Dhr. H. Postma) zijn beiden 

in 2014 benoemd. Om gelijktijdig aftreden te voorkomen is het voorstel, dat één 

commissielid aanblijft en één nieuw commissielid wordt benoemd. Verder is het 

voorstel, dat het aftredende commissielid (of een ander lid) als reserve wordt 

benoemd, die dan volgend jaar toetreed tot de kascommissie .  

 
 

8. Bestuursverkiezing. Volgens rooster zijn aftredend: 

Geke van Boekel – Bergsma (Herkiesbaar), 

Laurens Reitsma en Jan Bijlsma (beiden niet herkiesbaar). 

Vorig jaar heeft de ledenvergadering ingestemd om het bestuur met een extra (6e) 

bestuurslid te versterken (extra werkzaamheden i.v.m. oprichtingsperikelen). Volgens 

de statuten zou het bestuur uit een oneven aantal leden (minimaal 5) dienen te bestaan. 

Gezien de fase waarin onze vereniging zich nu bevindt, is het bestuur van mening, dat 

het met een bezetting van 5 leden moet kunnen klaren. Op moment van schrijven is 

het bestuur nog zoekende. (Tegen) kandidaten kunnen zich - op voordracht van 

tenminste tien leden- uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk 

melden bij de secretaris. 
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9. Stand van zaken Activiteiten(plan) 2015 ; 

o.a. Smellingerlânskip 2015,  70- jaar Bevrijding , werkgroep 1816 

10. Rondvraag  

11. Sluiting formele gedeelte en (korte) pauze 

      Na de pauze:  

      Gastspreker archeoloog drs. Evert Kramer uit Leeuwarden, gepensioneerd conservator  

      archeologie bij het Fries Museum.  

      Hij komt ons het één en nader vertellen over archeologie in het algemeen en neemt ons   

      o.a. mee naar Opeinde in de Steentijd. 

     Opeinde heeft geen admiraal voortgebracht die piraten op De Leijen bestreed. De   

     hunebedbouwers zouden bij ons in de WW geraakt zijn wegens gebrek aan bouwmateriaal.  

     Houdt dat in, dat De Pein historisch gezien niks voorstelt? Natuurlijk niet!  

     Evert Kramer, neemt ons in woord en beeld mee door de tijd.  De tijd dat de Friezen   

     jagend en vissend van plek naar plek trokken. De tijd waarin Friezen vaste woonplekken  

     maakten:  op terpen of in onze omgeving hoge  zandruggen.  Al die tijden hebben hun  

    sporen nagelaten. In Fryslân, maar ook rond Opeinde.  Het ontdekken van die sporen en  

    erover vertellen is het werk van de beroeps- en amateurarcheoloog.  Groot voorbeeld is  

    natuurlijk Johannes Siebinga, die zoveel meer was dan een dokter.  

    Zijn opgravingen legden onze vroege historie bloot.   

    Een interessante lezing  voor elk HFDP-lid. Kom dus vooral! 

      


