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Beste leden van het ABV, 

 

U heeft kortgeleden de eerste Postboot 

van ons ontvangen.  

Dit wordt, ons communicatie middel om  

u te informeren over de stappen die zijn  

gezet en gezet moeten gaan worden om  

ons voor te bereiden op de aankomende  

gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 

Naast de Postboot willen we graag online  

met u overleggen.  

Martijn van Heeringen, onze secretaris, zal hiervoor een uitnodiging maken zodat 

we in Skype met elkaar kunnen vergaderen. 

U wordt hiervoor door ons uitgenodigd op: 

donderdag 13 januari 19:30 - 21:30 uur  

Onze vraag is daarom ook om, mocht u Skype nog niet op uw PC, laptop of 

tablet hebben staan, dit alsnog te doen. Misschien dat iemand in uw omgeving u 

kan helpen, anders kunt u het even aan het bestuur vragen om u te helpen! Nog 

een verzoek: stuur uw emailadres en telefoonnummer even naar: 

ledencontact.abv.anna@gmail.com 

 

Vergaderen: 

Zoals u gewend was, voor de Corona crisis, wordt er een fractievergadering 

georganiseerd met de leden, voor de raadsvergadering. Deze fractievergadering 

is nu via Skype zolang er beperkingen zijn i.v.m. de Corona crisis. 

Op het moment dat fysiek vergaderen weer mogelijk is vinden deze 

vergaderingen plaats in de Bierbrouwerij. 

 

Nieuwe leden: 

Jan Stuivenga en Anneke hebben een succesvolle ronde door het dorp gelopen. 

De tulbandjes, die warm aan ons zijn gedoneerd, zijn in dank aan genomen. 

Naast de tulbandjes zijn er nieuwe leden te verwelkomen: 5 leden die hebben 

uitgesproken met het ABV verder te willen gaan.  

In een volgende Postboot worden ze aan u voorgesteld. 

 

Bestuur en organisatie van het ABV, 

waarbinnen we met mensen en niet over mensen praten! 

 

Sinds juli 2021 heeft het ABV een nieuw bestuur. 

Sierd, Adele en Ineke hebben in kleine kring afscheid genomen van het ABV. 

Het nieuwe bestuur heeft de overdracht gehad en is aan de slag gegaan. 
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De volgende zaken willen we graag met u afstemmen: 

 

• Statuten wijziging. 

 

• WTBR, “Wet Toezicht Bestuur en Rechtspersonen” 

01-07-2021. 

 

• Geen 3 maar 4 bestuursleden. 

 

• Het vaststellen van het huisreglement ABV. 

 

• Lidmaatschapsgelden te verhogen naar € 17,50 per jaar, 

in een verkiezingsjaar kan dat verhoogd worden. 

Voor 2022 is het lidmaatschapsgeld op € 20,00 vastgesteld. 

 

• De kieslijst: wie wil voor het ABV op de lijst staan voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

Vóór 25 januari moeten de namen bekend zijn bij het bestuur! 

 

• Oud bestuur benoemen tot “Erelid”. 

 

Data fractievergaderingen: 

 

De fractievergaderingen vinden plaats op: 

De donderdagavond 19:30 uur tot 21:30 uur voorafgaand aan de 

raadsvergadering. 

Binnen deze vergadering staan onze raadsleden en fractievoorzitter centraal. 

Zij beantwoorden uw vragen en stellen vragen aan u over de raadsvergadering 

die gaat plaatsvinden. 

 

Op deze manier willen wij u betrekken bij de stukken en kunnen onze raadsleden 

ook namens u spreken. 

 

Voor januari is dit de volgende datum: 

 

Donderdag 27 januari en dit gaat weer zonder tegenbericht via Skype van 19:30 

uur tot 21:30 uur. 

 

Voor februari is dit de volgende datum: 

 

Donderdag 24 februari en dit gaat weer zonder tegenbericht via Skype van 19:30 

uur tot 21:30 uur 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hilde de Noord, 

Voorzitter 
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Het Bestuur van het ABV 
 

wenst u allen een 
 

Voorspoedig, Gelukkig  
 

maar vooral 
 

Gezond & Veilig 
 

2022 
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Mag ik mij even voorstellen: 

 

Mijn naam is Janneke Tinga, geboren in Franeker op 18 november 1956 en zo’n 10 

jaar geleden ben ik op Vlieland komen wonen als partner van Dirk Floor en sinds kort 

Penningmeester van het ABV. 

 

Heb tot mijn 17e in Franeker gewoond en daarna een tweetal jaren in Voorburg, 

vlakbij Den Haag waar ik een opleiding heb gevolgd. 

 

Weer teruggekomen in Franeker heb ik 5 jaar bij het Psychiatrisch Ziekenhuis op o.a. 

de Personeelsafdeling gewerkt. 

 

Daarna 5 jaar lang medefirmant in de Elektronicazaak van mijn vader, toevallig 

eenzelfde soort bedrijf als dat van Dirk Floor       ! 

 

Na die 5 jaar ben ik, inmiddels gescheiden, vertrokken naar Leeuwarden, waar ik een 

jaar in Leeuwarden heb gewoond en gewerkt bij het vroegere Triotel, ook op de 

Personeelsafdeling. 

 

Met een jaar verhuisd naar Assen waar ik bijna 30 jaar heb gewoond en gewerkt bij 

diverse organisaties, ook weer in de HR. 

 

In die periode ben ik begonnen met de opleiding HBO-P&O en deze ook afgemaakt. 

 

10 jaar geleden heb ik Dirk Floor leren kennen en zo ben ik dus op Vlieland 

terechtgekomen       . 

Op Vlieland heb ik mij omgeschoold tot Pedicure en meteen daar achteraan ook als 

Medisch Pedicure en ben nu dus Medisch Pedicure, ambulant werkzaam op Vlieland 

      . 

Ik kom voor de behandeling dus bij de mensen aan huis. 

 

Vanaf dat ik op Vlieland woon ben ik al lid van het ABV maar sinds kort ben ik dan 

ook Penningmeester van het ABV. 

 

Wij zullen elkaar vast wel tegenkomen op één van de komende vergaderingen, hetzij 

via Skype hetzij in het ‘echt’, zo gauw Corona het weer toelaat! 

 

Tot dan! 

 

Voor nu wens ik U een super 2022        

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Janneke Tinga, 

Penningmeester 


