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Jaarverslag 2021 
 
Na het bijzondere jaar 2020 dat werd gedomineerd door corona was ook 2021 een jaar 
waarin er weinig georganiseerd kon worden vanwege alle coronamaatregelen. Bij deze het 
jaarverslag van opnieuw een bijzonder jaar.  
 
Het Stichtingsbestuur heeft met ingang van 01 juni 2021 afscheid genomen van Ans van der 
Valk. Geethika Kuiper-Schroor is Ans opgevolgd als secretaris van het bestuur. Geethika 
woonde sinds november de vergaderingen al bij, zodat er een soepele overdracht kon 
plaatsvinden.  
 

Het bestuur bestaat vanaf 1 juni 
2021 uit Hillie van den Brug 
(voorzitter), Jurjen Rosier 
(penningmeester), Geethika 
Kuiper-Schroor (secretaris), Geert 
Kingma (gebouwonderhoud), 
Jantine Scheepstra (inkoop), 
Marieke Andringa (communicatie), 
Arend Klontje (huismeester, 
vrijwilligers). Het Stichtingsbestuur 
komt om de twee weken bij elkaar 
op de maandagavond vanaf 19.00 
uur. Op 6 september 2021 is er een 
foto gemaakt van het bestuur in de 
nieuwe samenstelling.  

 
De Interieurcommissie bestaat uit Doetie van der Zee, Thea Wieringa, Anja Dijkstra.  
De Activiteitencommissie bestaat uit Henriëtte Hovinga (voorzitter), Sieta Dijkstra, Trienke 
Dekema, Dianne Tilma en Marieke Andringa.  
 
De vaste huurders van de ruimtes in MFA De Dobbe zijn NAM, huisarts, fysiotherapeut, 
thuiszorg, kinderdagverblijf/BSO, protestante gemeente Anjum, Post NL, 
begrafenisvereniging, kapper, Geldmaat, muziekvereniging, muziekschool en 
biljartvereniging en pedicure en nagelverzorging. Twee keer per jaar heeft het bestuur een 
bijeenkomst met de huurders over de algehele gang van zaken. Vanwege corona hebben we 
vrijdag 26 november 2021 met alle huurders individueel gesprekken gehad.  
 
De oplevering van het pand was weliswaar 15 december 2017, maar tot in 2021 is er nog 
gewerkt aan de laatste punten van de restpostenlijst.  
 
In de eerste maanden van het jaar was er een coronalockdown. Alle vergaderingen van het 
bestuur tot 31 mei vonden online plaats. De activiteitencommissie heeft op 24 februari 2021 
een succesvolle online pubquiz georganiseerd. Vanaf begin juni kwamen er versoepelingen, 
waardoor er langzaam weer meer georganiseerd kon worden, er kon weer gebiljart worden 
en de Lytse Bieb was weer geopend. De Dorpshuiskamer mocht ook weer, alleen dit vond 
plaats vanaf het najaar. We ontvingen eind juni bericht dat de trombosedienst niet meer 
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terug zou keren. Samen met Dorpsbelang hebben we geïnformeerd bij zowel HAP en 
gemeente of hier nog iets aan te doen is. Helaas was het besluit definitief.  
In de zomer waren er opnieuw beperkende coronamaatregelen. De AC wilde een gezellige 
dag organiseren op 13 augustus, deze heeft uiteindelijk op zaterdag 25 september 
plaatsgevonden. Er waren activiteiten voor kinderen op de parkeerplaats, voor de senioren 
was er een bingo en vanaf het einde van de middag werd de BBQ aangestoken en kon men 
onder het genot van muziek genieten van de gezelligheid.  
 
In de herfstvakantie heeft de activiteitencommissie een zeer geslaagd herfstfeest 
georganiseerd in de gymzaal. De peuters en kinderen van groep 1 tot en met 4 konden 
apenkooien. De kinderen van groep 5 tot en met 8 en de pubers konden zich uitleven met 
lasergamen.  
De activiteitencommissie heeft op zaterdag 27 november 2021 de intocht van Sinterklaas 
georganiseerd in samenwerking met de Oranjevereniging. Na de online Sinterklaasmeeting 
van vorig jaar was er in 2021 wat meer mogelijk: een meet en greet met Sinterklaas!  
Vanaf eind november kwamen er opnieuw beperkingen, waardoor de MFA vanaf 17.00 uur 
dicht moest zijn. Vergaderingen vonden weer online plaats. Pro Rege zou komen optreden, 
maar dit is uitgesteld tot 2022.   
 
In december heeft de AC een sfeervolle lichtjestocht door Anjum georganiseerd. Ook hebben 
we samen met het Dorpsbelang en de Oranjevereniging weer een kerstboom geplaatst. En 
we hebben gezamenlijk alle bewoners van Anjum een voorspoedig 2022 gewenst, een jaar 
waarin we hopelijk weer meer kunnen.  
 
 

Uitloting Renteloze aandelen 2022 

 
In 2017 zijn er renteloze aandelen uitgegeven ter financiering van het dorpshuis gedeelte 
van De Dobbe. Deze aandelen worden verspreid over 20 jaar terugbetaald middels loting. Dit 
jaar heeft de derde uitloting plaatsgevonden. De uitgelote nummers zijn hieronder te vinden. 
Staat uw nummer(s) erbij, dan dient u uw aandeel zelf in te leveren: 
 
Het bewijs van renteloos aandeel voorzien van uw IBAN banknummer op de achterzijde. 
Inleveren bij de penningmeester J. Rosier op Tsjerkestrjitte 12, 9133 ME Anjum. 
Wilt u het uitgelote aandeel alsnog schenken is dit natuurlijk ook mogelijk met vermelding 
van gift op de achterzijde van het renteloos aandeel. 
 
 

12 150 390 527 790 954 
15 212 398 537 799 985 
33 218 407 545 822 988 
60 228 422 623 828 1005 
69 281 423 637 841   
102 290 448 641 843   
109 315 468 689 882   
121 363 471 703 885   
140 383 515 748 892 
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