
Verslag Algemene Vergadering en jaarverslag 2021 Obe Postma Selskip 

Op 5 oktober 2021 vergaderde de vereniging, het onderstaande verslag hiervan is tevens 

het jaarverslag 2021, na 05 oktober zijn er geen activiteiten geweest. 

1.notulen Algemene Vergadering 5 maart 2020 

Geen vragen, geen opmerkingen, zonder wijzigingen aangenomen. 

2.jaarverslag 2020 / september 2021 

Door coronamaatregelen konden er geen evenementen worden georganiseerd, en ook 

nog geen Algemene Vergadering, derhalve is er geen jaarverslag 2020. In april de uitgave 

van Wjerklank 23, waarvoor Klaske Oenema zich in het bijzonder heeft ingespannen. Het 

bestuur is een paar keer bijeen geweest, soms aangevuld met Hylkje de Jong, Klaske 

Oenema, Pieter Tuinman en Siebren van der Zwaag, die we bedanken voor hun 

adviezen. We vonden dat we voor 2021 geen lidmaatschapsgeld konden heffen. De 

website wordt sinds eind juli tijdelijk beheerd door Klaske Oenema. Klaas van der Hoek 

heeft een paar keer geholpen de website bij te werken, waarvoor onze dank. Tot eind 

juli was het beheer in handen van George Huitema, die we bedanken voor zijn 

inspanningen, ook in de periode dat hij geen lid meer is. Anne Feddema, Martin Reints 

en Anneke de Vos hebben besloten hun bestuurslidmaatschap te beëindigen. 

3.financiën: jaarstukken en verslag kascommissie 

De jaarstukken over 2020 en 2021 (tot oktober) zijn gecontroleerd en goed bevonden 

door Romke Boskma en Siebren van der Zwaag. Het financiële jaarverslag van het totale 

jaar 2021 zal op onze website worden vermeld. 

4.voortbestaan of opheffing Obe Postma Selskip 

Met ondersteuning van Siebren van der Zwaag (en waardering van het huidige bestuur) 

heeft Pieter Tuinman zich sterk gemaakt voor voortzetting van het Obe Postma Selskip. 

Behalve dat hijzelf in het bestuur plaats wil nemen, vond hij Romke Boskma bereid 

penningmeester te worden, Rimmer Mulder secretaris te worden en Lútsen Kooistra 

voorzitter te worden. Zij zijn nog doende een vijfde bestuurslid te vinden. Met algemene 

instemming en enthousiasme wordt besloten dat hiermee een nieuw bestuur klaar staat. 

Het huidige bestuur zal zorgen voor een goede overdracht. 

5.w.v.t.t.k. 

Klaske Oenema wijst erop dat haar beheer van de website tijdelijk is. Er moet zo 

spoedig mogelijk een nieuwe webbeheerder komen. 

6.afsluiting 

Romke Boskma, Lútsen Kooistra, Rimmer Mulder en Pieter Tuinman nemen plaats 

achter de bestuurstafel. Lútsen Kooistra sluit de vergadering onder dankzegging aan de 

afgetreden bestuursleden voor hun inzet voor het OPS in moeilijke tijden. De dank 

wordt bekrachtigd met een fles geestrijk vocht voor ieder afgetreden bestuurslid. 

 

Februari 2022, bestuur Obe Postma Selskip,  

 


