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Advertentietarieven 2021-2022
Losse advertenties particulieren:

Kleine advertentie, maximaal 90x60 mm: € 2,00
Aanlevering: digitaal met duidelijke vermelding van de adresgegevens.
Betaling:
contante betaling voorafgaand aan de plaatsing, in de brievenbus op Veensluis 18 o.v.v. datum plaatsing.

Posters, flyers en affiches:

Posters, flyers en affiches worden per activiteit, eenmaal gratis geplaatst. Dit geldt alleen voor een activiteit
die betrekking heeft op De Knipe. Voor een vervolgplaatsing geldt het advertentietarief.

Losse advertenties commercieel (*):

Hele pagina
€ 35,00
Halve pagina € 19,00
Kwart pagina € 12,50
Achtste pagina € 8,50
Aanlevering: digitaal met duidelijke vermelding van de adresgegevens.
Betaling:
adverteerders ontvangen een factuur
* voor vaste adverteerders is er een speciaal tarief. Info bij Jan de Jong, tel: 688951

Website: dorpskrantdeknipe.nl
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Belangrijke informatie
• Brandweer, politie, spoed hulpdiensten:					

112

• Politie Heerenveen:							
• Wijkagent De Knipe: Peter van Harten					
					
• Ziekenhuis Tjongerschans: Thialfweg 44 				

0900 8844
0900 8844

• Dokterswacht, Apotheek (alleen voor noodgevalllen)			
op werkdagen en weekenden van 17.00 - 8.00 uur
en op erkende feestdagen van 8.00 tot 8.00 uur
Thialfweg 44 (ingang Spoedplein via Van Maasdijkstraat)

0900 1127112

685685

• Groene Kruis uitleenpunt, Coehoorn van Scheltingaweg 1, Heerenveen 06-89990730
(bij Trinitaskerk). Kersten hulpmiddelen 					
088 0009488
of: uitleen@kerstenhulpmiddelen.nl
• Consultatie bureau, Trambaan 1, 8441 BH Heerenveen			

0900 2541254

• Thuiszorg De Friese Wouden, dag en nacht				
De Knipe, Bontebok, maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur		

088 5125550
088 5125300

• Buurtzorg Heerenveen Noord: 24 uur bereikbaar				
e-mail: buurtzorgnederland.com

06 53640748

• Terminale thuiszorg Heerenveen e.o. dag en nacht
- via Zorgcentrum ‘Marijkehiem’						
- bij geen gehoor								

616565
06 51257915

• De Laatste Eer, Bode: Uitvaartverzorging van der Zwaag			

622339

• Taxi Koopmans								

0513-241000 / 0516-461558

• Kinder- en jongerentelefoon (gratis): 14.00 - 20.00 uur 			

0800 0432

• Dierenambulance Heerenveen e.o.					

06 20454312

• Contactpersonen AED: Bram Molenaar namens de EHBO		
AED’s bij De Barte (kantoor Wijkbeheer), kleedgebouw Read Swart,
Kerkelijk Centrum Nij Brongergea Tsjerke

688146

• Meitinkers: Ingrid Ahlers 							
e-mail: woonservicezone2@heerenveen.nl

617761

• Doarpshelp De Knipe. e-mail: doarpshelp@gmail.com			

06-57044659				

• De Barte, Multifunctionele Accommodatie, informatie en verhuur
www.debarte.nl e-mail: info@debarte.nl
• Wijkbeheer:
Wijkteamleider Noord - Oost: Hendrik Kromkamp			
e-mail: h.kromkamp@heerenveen.nl

06-46337907

• Donderdag activiteitengroep ouderen, De Barte				

06 37288371

• Plaatselijk Belang, Wolter Diever, e-mail: pbdeknipe@hotmail.com

06 18256125

• Nieuws uit De Knipe							

www.deknipe.frl

• Bezoekersgroep Knipe Aktief

688244 / 688504

T. Siebenga / H. Sikma 		

4

Homepage

DOOPSGEZINDE GEMEEN
BOVENKNIJPE

Kerkdiensten
Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe
8 mei - 10.00 uur
22 mei - 10.00 uur
5 juni - 10.00 uur

Pinksteren
Doopsgezinde kerk - De Knipe

Protestantse Gemeente

Nij Brongergea Tsjerke - De Knipe

Zondag 24 april 		
Zondag 1 mei 		
Zondag 8 mei 		
Zondag 15 mei 		

Aengwirder Tsjerke - 9.30 uur
dhr. Jeroen Dijkgraaf
Nij Brongergea Tsjerke - 9.30 uur
mevr. Stellingwerf
Aengwirder Tsjerke - 9.30 uur
ds. Nel van den Briel
Nij Brongergea Tsjerke - 9.30 uur
ds. Riemer Praamsma

Aengwirder Tsjerke - Tjalleberd

Doopsgezinde Kerk De Knipe
DS Veenweg 61
8456 HK De Knipe
0513-688773

Welkom bij de doopsgezinde gemeente De Knipe

Wij zijn een vitale gemeente met een twintigtal leden en v
http://www.dgdeknipe.nl/

drukkerij - copyshop

Voor al le
uw digita rk!
drukwe

Heel
Fryslân bakt

En ééntje
bakt de
lekkerste

• posters
• flyers
• brochures
• verenigingsbladen

Winnaar
Oranjekoek
verkiezing

• programmaboekjes

www.intradamusic.nl
byboonstra.nl • Pleinweg 6, H’veen • Meyerweg 77, De Knipe

-

Keukens
Sanitair
Inbouwapparatuur

Veensluis 18 - Heerenveen • Telefoon 0513-688951

-

Witgoed
Bouw-/ installatiematerialen
Vloeren

En nog veel meer…. Kom snel een kijkje nemen in onze showroom of bezoek onze webshop.

WWW.TVDMHANDELSONDERNEMING.NL
0513-629687 -- 06-25067943 -- info@tvdmhandelsonderneming.nl -- Het Meer 161 Heerenveen

nieuwbouw l renovatie l aanbouw l onderhoud

0513 - 846 383
Heerenveen
www.hommesiebengabouw.nl

4 mei herdenking in De Knipe
Op woensdag 4 mei a.s. staat Nederland stil bij de Nationale Herdenking. Net
als andere jaren besteden we hier in De Knipe ook aandacht aan.
Plaatselijk Belang nodigt u van harte uit om deze herdenkingsbijeenkomst bij te
wonen. We verzamelen om 19:20 uur op het plein bij de consistorie, Meyerweg
70. Om 19:30 uur vertrekken we in een stille tocht naar het
Plattelandsvrouwenparkje.
Muziekvereniging Crescendo en drie leerlingen van de Compagnonsschool
verlenen, net als voorgaande jaren, hun medewerking.
De toespraak wordt dit jaar verzorgd door ds. Riemer Praamsma.
Mocht het voor u lastig zijn om deel te nemen aan de stille tocht dan kunt u
natuurlijk ook rechtstreeks naar het Plattelandsvrouwenparkje komen.

Graag tot woensdag 4 mei.

Bestuur Plaatselijk Belang De Knipe

AGENDA VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP WOENSDAG 11 MEI 2022 OM 20.00 UUR
IN CAFÉ DE KNYP TE DE KNIPE

1.

Opening

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

3.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29 september 2021

4.

Jaarverslag 2021

5.

Financieel verslag 2021 van de penningmeester

6.

Verslag kascommissie

7.

Vaststellen ledenkorting/contributie

8.

Vaststellen verzorging uitvaarten

9.

Benoeming kascommissie

10.

Bestuursverkiezing

11.

Rondvraag

PAUZE
12.

Informatie Notariskantoor Savenije over erfrecht en wat verder ter tafel komt.

13.

Sluiting

Website: www.dle-deknipe.nl

Email: info@dle-deknipe.nl

» Autoshop

» Onderhoud

» APK

» Reparaties

» Roetmeting

» Alle merken

Hegedyk 38, 8408 GB Langezwaag
0513 - 688143

G.de Groot
Timmerbedrijf B.V.

Machinale houtbewerking en onderhoudstimmerwerk
• Verbouw
• Kozijnen - ramen - deuren - trappen

Veensluis 15 - De Knipe - Tel. 0513-688817 Fax 0513 688581
_______________________________________________________________________________________

Voor de leukste tweedehands spullen ga je naar GoedGuod!

Pastoriesingel 42a, Tjalleberd
Kopen of verkopen? Zolder of garage opruimen? Woning ontruimen? Laat het ons weten!
info@goedguod.nl, Sjoerd de jong (06-22800226) of Johan Post (06-10720701)
We zijn open op donderdag van 19.00 tot 21.00uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00uur.
_______________________________________________________________________________________

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP DONDERDAG
29 september 2021 OM 19.30 UUR IN CAFE DE KNYP TE DE KNIPE

1.

Opening
De voorzitter opent om 19.34 uur de vergadering en heet de 11 aanwezigen welkom.
De uitnodiging voor deze vergadering is vermeld in de Compagnon en op de website.
De voorzitter geeft een korte samenvatting over het afgelopen jaar:
- We hebben een bijzondere tijd achter de rug door Corona. De algemene
ledenvergadering van 2020 kon hierdoor geen doorgang vinden.
- In 2021 vergaderde het bestuur via Microsoft Teams.
- Hinke Minkema is in 2020 afgetreden.
- De renteontwikkeling is voor de vereniging ongunstig. De vereniging moet kapitaal
opbouwen om in de toekomst de leden uit te kunnen te keren.
Daarnaast hebben we te maken met vergrijzing en te weinig jeugdleden om financieel
gezond te blijven. De voorzitter roept de leden op om jeugd lid te laten worden.
Dit jaar is er een actuarieel rapport gemaakt. Er is 48000 euro overgeheveld van het
resultaat naar de reserve. De reserve is nu gelijk met saldo op de bank. De actuariële
reserve is nu op peil, maar de actuaris stelt wel voor om maatregelen te nemen. Om als
vereniging uit te kunnen keren aan de leden moet de contributie omhoog of de uitkering
omlaag. Dit wordt later in deze vergadering besproken.
- Het ledenbestand stond voorheen in Excel, dit is het afgelopen jaar in PC-leden gebracht.
Het bestuur wil zoveel mogelijk toe naar automatische incasso, dit scheelt het bestuur
veel werk, dit gaat helaas wel ten koste van het contact met de leden.
- Er is een nieuwe wet voor verenigen; WBTR. Voor onze vereniging betekent dit dat er
nieuwe statuten zijn nodig, dit wordt vervolgd door het bestuur.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering.
De voorzitter leest de namen voor van de 14 leden die in 2019 zijn overleden en de 11 leden
die in 2020 zijn overleden, daarna wordt een moment stilte in acht wordt genomen.

3.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 3 april 2019
De notulen worden op het grote scherm getoond. Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen.
De notulen worden onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter bedankt de
secretaris voor het maken van de notulen.

4.

Jaarverslagen 2019 en 2020 van Begrafenisvereniging De Laatste Eer De Knipe e.o.
De jaarverslagen worden getoond op het grote scherm. Er zijn geen vragen of opmerkingen.
De vergadering keurt de verslagen goed. De voorzitter bedankt de secretaris voor het maken
van de jaarverslagen.

kwaliteit •• duurzaam
duurzaam
kwaliteit

Schilderwerk
Wandafwerking
Houtimitatie
Marmerimitatie

Oranjewoud
•• tel:
vanderveen-schildersbedrijf@hetnet.nl
Oranjewoud0513-636172
tel: 0513-636172
0513-636172 •• E-mail:
E-mail:
vanderveen-schildersbedrijf@hetnet.nl
Oranjewoud
website:
www.itwald.nl
e-mail: info@itwald.nl

schilderwerk • beglazing • behangwerk • decoratietechnieken

Lekker fietsen en dan…
Aafje’s Glêswurk

Gewoon genieten!

Tiffany, glas-in-lood en restauraties
Parkstraat 10B
9001 AT Grou
Een
Een goed
goed kop
kop koffie,
koffie,
t. 06 39296457
een
een
een klein
klein hapje,
hapje,
een uitgebreide
uitgebreide maaltijd
maaltijd
www.aafjesgleswurk.frl
www.facebook.com/aafjesgleswurk
of
een
drankje
op
ons
verwarmde
of een drankje op ons verwarmde terras.
terras.

Epy
Epy en
en Trientsje
Trientsje Stuiver
Stuiver

Dit alles met vriendelijkheid als belangrijkste ingrediënt

Wilt u iets laten maken van glas, of is uw glas-in-lood
raam of Tiffany lampLangeloerweg
kapot?
63,
Langeloerweg
63, Norg
Norg tel.
tel. 0592-614266
0592-614266 www.norgerberg.nl
www.norgerberg.nl
Samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden.
Woensdag
Woensdag t/m
t/m zondag
zondag vanaf
vanaf 10
10 uur
uur en
en in
in de
de schoolvakanties
schoolvakanties dagelijks
dagelijks geopend.
geopend.

5.

Financiële verslagen 2019 en 2020 van de penningmeester
De financiële verslagen worden getoond op het grote scherm. De penningmeester licht de
verslagen en alle cijfers toe. Er zijn geen vragen over de balansen.
Er is 48000 euro van het eigen vermogen overgeheveld naar de actuariële voorziening. Die is
nu weer op peil. Het eigen vermogen is nu aan de lage kant.
Het financieel gezond blijven in de toekomst is zorgelijk met de lage rentestanden, de
vergrijzing en het lage aantal jeugdleden.

6.

Vaststellen ledenkorting/contributie
Conform het advies van de actuaris stelt het bestuur voor om de contributie met twee euro
te verhogen met ingang van het jaar 2022 en de ledenkorting te handhaven. De contributie is
in de afgelopen 25 jaar niet verhoogd.
De aanwezige leden gaan akkoord met dit voorstel en aldus wordt de contributie verhoogd
met twee euro waarbij de ledenkorting wordt gehandhaafd. Vastgesteld zoals in
onderstaande tabel vermeld.
Het bestuur stelt tevens voor om de kosten voor leden die de contributie niet via
automatische incasso voldoen te verhogen met 50 eurocent. Dit betekent dat die leden 1
euro extra moeten betalen.
De vergadering gaat ook met dit voorstel akkoord.

Leeftijd

Contributie per jaar vanaf 2022

Ledenkorting vanaf 2022

Tot 1 jr.(*)

0,00

600,00

1 t/m 10 jr (*)

0,00

800,00

11 t/m 17 jr (*)

0,00

1.000,00

18 t/m 20 jr

14,00 (15,00)

1.250,00

21 t/m 22 jr

18,00 (19,00)

1.250,00

23 t/m 24 jr

24,00 (25,00)

1.250,00

Vanaf 25 jr

25,00 (26,00)

1.250,00

Bedragen in euro’s.
(*) Leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt zijn gratis lid van onze vereniging
mits zij bij het bestuur zijn aangemeld.
Voor de volledigheid: de ledenkorting van € 1.250 bestaat uit een ledenkorting van de
vereniging van 1.100 euro en een bijdrage van de uitvaartverzorger van 150 euro. Tevens
geeft Uitvaartzorg Van der Zwaag voor onze leden een korting van 250 euro op het
basistarief. De totale korting kan daardoor oplopen tot € 1.500.

7.

Vaststellen verzorging uitvaarten
De voorzitter legt uit dat volgens de statuten van de vereniging het bestuur mag besluiten
hoe om te gaan met de uitvaartverzorging, zonder raadpleging van de leden. Het bestuur
heeft echter gemeend om de uitvaartverzorging vast te stellen tijdens de algemene
ledenvergadering, om transparant te zijn naar de leden toe.
De voorzitter laat de aanwezigen weten wat er in de overeenkomst met Uitvaartzorg Van der
Zwaag staat. Hierover zijn geen vragen.
De aanwezige leden stemmen in met de verzorging van de uitvaarten door Uitvaartzorg Van
der Zwaag, aldus wordt de overeenkomst wederom met een jaar verlengd.

8.

Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit de heer K. Hornstra en mevrouw J. Mienstra, heeft de
boekhouding gecontroleerd. Zij concluderen dat de penningmeester de boekhouding keurig
op orde heeft en stellen voor de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid, hierop verleent de vergadering decharge aan de penningmeester.

9.

Benoeming kascommissie
Mevrouw J. Mienstra verlaat de kascommissie. De kascommissie bestaat nu uit de heer K.
Hornstra en de heer P. De Vries. Mevrouw H. Minkema is beschikbaar als reservelid en wordt
ter plekke gekozen.

10.

Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar zijn mevrouw H. Minkema (2020) en mevrouw T. Koopman
(2021).
Het bestuur heeft mevrouw G. van der Hoeff (2020) en mevrouw J. Timmenga (2021) bereid
gevonden zitting te nemen in het bestuur. Er hadden zich geen andere kandidaten gemeld bij
het bestuur.
De vergadering kiest de dames Van der Hoeff en Timmenga voor de komende 3 jaar en heet
ze welkom in het bestuur.
De voorzitter bedankt de dames Minkema en Koopman voor hun inzet en inbreng de
afgelopen jaren en overhandigt hen een attentie.
De penningmeester maakt van de gelegenheid gebruik om de voorzitter te feliciteren met zijn
25- jarig jubileum als voorzitter van de begrafenisvereniging vorig jaar. De penningmeester
overhandigd de voorzitter een attentie.

11.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

12.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen.

