
Útnûging iepenbiere gearkomste Grutte Ried 

op 23 april 2022 yn it Oranjehotel te Ljouwert  

13.30 – 14.00 oere Ynrin en ûntfangst mei kofje/tee 

14.00 – 15.00 oere  Húshâldlik part 

15.00 - 15.30 oere  Skoft      

15.30 - 17.00 oere  Hoe fierder mei de Ried fan de Fryske Beweging?* 

   (sjoch taljochting) 

17.00 oere  Neisit mei drankje en flaubyt 

 

Wurklist húshâldlik part: 

 

1. Iepenjen en fêststellen fan de wurklist 

2. Meidielings en ynkommen stikken 

3. Oantekens Riedsgearkomste 28 oktober 2021 (bylage 1) 

4. Jierrekken 2021  

 a. Ferslach ponghâlder 

 b. Ferslach kaskommisje 

 c. Kiezen nij lid en reservelid kaskommisje (Wiebe Lageveen is ôfgeand lid) 

5. Jierferslach 2021 (bylage 2) 

6. Bestjoerssaken 

 -Ôfskied foarsitter Pier Bergsma   

  -In foarsitter moat troch de ledegearkomste beneamd wurde.  

    Kandidaat-foarsitters kinne har oant en mei 22 april oanmelde op 

    ynfo@fryskebeweging.frl.  

    Salang’t der gjin foarsitter beskikber is, is it útstel om Arjen Dijkstra ta  

    waarnimmend foarsitter te beneamen.  

7. Omfreegjen 

8. Sluten húshâldlik part fan de gearkomste 

SKOFT 

9.  Hoe fierder mei de Ried fan de Fryske Beweging?* 

- Koarte ynlieding troch de Ried.  

- Pitch fan alle belutsen organisaasjes (persoan jout yn 2 minuten in fyzje oer wêr’t we 

hinne wolle/moatte mei de Ried). Wol yn it foar oanmelde (sjoch taljochting). 

Dyselde mooglikheid is der foar de stipers fan de Ried. 

- Diskusje oan de hân fan de punten út de presintaasjes. 

- Fêststellen ferfolchôfspraken 

10. Neisit mei slokje en flaubyt 



* Taljochting by it ûnderdiel nei it skoft. 

 

Net allinnich de Ried fan de Fryske Beweging, mar ek oare frijwilligersorganisaasjes dy’t har 

dwaande hâlde mei de Fryske taal en kultuer wrakselje mei it finen fan bestjoersleden en it op 

poaten hâlden fan aktiviteiten. Wy wolle graach mei-inoar sykje nei oplossingen. Hoe moat it 

fierder? Wat kinne we foar inoar betsjutte? 

Om dêroer te praten nûgje we net allinnich de stipers fan de Ried en de oansletten organisaasjes 

út (Frysk Boun om Utens, FFU, Federaasje fan Fryske studinteferienings, st. Slach by Warns, 

Folkshegeskoalle Schylgeralân, Fryske Rie, st. Krúspunt, Jongfryske Mienskip, fer. IEPEN 

DoEk), mar ek in tal oare organisaasjes dy’t op itselde mêd warber binne: Freonen fan Omrop 

Fryslân, Selskip 1844, Skriuwersboun, Obe Postma Selskip, EBLT, FYK, Douwe Kalma st., 

Feitsma Fûns. 

Faaks ferjitte we noch guon, mar elk dy’t it probleem werkent en him/har oansprutsen fielt is 

tige wolkom om mei te praten. 

De selskippen dy’t (noch) net oansletten binne by de Ried binne fansels likegoed wolkom by it 

earste part fan de gearkomste, mar se kinne der ek foar kieze om allinnich mei te dwaan oan de 

wêzentlike diskusje dy’t we nei it skoft mei-inoar fiere wolle. 

Foar in sa goed en effisjint mooglik ferrin fan it part nei it skoft freegje we fan de minsken dy’t 

it wurd fiere wolle om har yn it foar oan te melden. Dat jildt foar de stipers fan de Ried, mar 

graach ek de namme trochjaan fan de wurdfierder fan de organisaasje.  

Jim kinne de nammen oant en mei 21 april trochjaan op ynfo@fryskebeweging.frl.  

Doel is om yn in koarte presintaasje, in pitch, fan maksimaal 2 minuten, ideeën, suggestjes, 

oplossingen nei foaren te bringen, der dêrnei mei-inoar oer te praten en konklúzjes te lûken. 

Wy rekkenje op jimme en hoopje op in fruchtbere diskusje dy’t ús derta bringt om mei frisse 

moed en moaie plannen wer fierder te striden foar de Fryske taal en kultuer.   

Graach oant 23 april yn Ljouwert! 

Bestjoer Ried fan de Fryske Beweging 

   

 


