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Iets na 20u opent Willem Mier de vergadering met een warm welkom aan de aanwezigen 
en in het bijzonder aan dhr. Anker en dhr. v Donselaar van advocatenkantoor Anker en 
Anker.  
 
1.De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
2.Over het verslag van 24 april zijn geen vragen en het is daarmee vastgesteld.  
3.Over het jaarplan 2020 zijn geen vragen en krijgt daarmee akkoord van de leden. Er gaat 
een bijzonder woord van dank naar Arie van Keulen van Makelaardij Terschelling, die zich 
rondom Victoria tijd noch moeite getroost heeft om het project te kunnen laten slagen.  
 
4.Na een korte toelichting op de begroting wordt deze akkoord bevonden. Mededelingen:  
-Willem Mier spreekt zijn dank uit aan Arie van Keulen voor het enorme werk dat hij verzet 
heeft bij het plan voor Victoria 
-op 7 januari is er een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst in Wyb waar we een 
aanmoedigingsprijs twv € 1000,- zullen uitreiken.  
-AED’s 
Er is een eilandbreed plan voor aanschaf van 50 identieke AED’s, vervanging, onderhoud en 
training. Daarover wordt op 4 december een handtekening gezet door de gemeente en de 
Stichting AED’s Terschelling. GJ Kwant deelt informatie uit aan de aanwezigen over de 
AED’s die met een subsidie aangeschaft kunnen worden.  
-Werkgroep Personeel 
In samenwerking met Maurice Bernhard en Arnold vd Beemt wil de TOV een werkgroep 
oprichten die gaat brainstormen over mogelijkheden om personeel uit heel ons taalgebied 
te verwerven voor korte of langere periode. Leden worden opgeroepen om mee  te denken 
en mee te doen.  



 
-Er is sprake van een studiereis in het voorjaar  van alle eilanden naar Texel om te kijken 
naar het voorbeeld van huisvesting in tijdelijke woonruimte aldaar.  
 
Rondvraag: Er is een vraag binnengekomen ivm een stijging van het vervoerstarief van 8% 
bij een van de eilander vervoerders, de TOV kan niet meer dan een signaal afgeven dat dat 
hoger is dan de landelijke verhoging. Willem wijst erop dat het iedereen vrij staat om 
tarieven te vergelijken en evt. een andere vervoerder te kiezen. 
 
Hoe komt het met Oerol? Het terrein van de Westerkeyn kan in het jaar 2020 nog gebruikt 
worden, voor het jaar erna is het nog maar de vraag, De provincie en gemeente zijn positief 
over de vergunningaanvraag van Oerol. De TOV heeft gevraagd aan een paar mensen om 
in een gesprek om eens te verkennen wat we gemeenschappelijk hebben, als het gaat om 
vergunningen en de rechtsgang.  
 
Kees de Lange vraagt nog naar het mislukken van Victoria, en geeft aan dat het voor hem 
een grote domper was dat er op het laatst toch geen ruimte te vinden bleek. Hij denkt dat 
als je zoiets dergelijks in januari/februari initieert, dat er meer kans is op slagen. Nu 
hadden veel ondernemers toch al ‘iets’ geregeld, waardoor er uiteindelijk te weinig 
draagvlak bleek.  
 
Willem Mier noemt de datum van de St Nicolaas loten trekking op 5 december en de 
prijstrekking op 11 december, de nieuwjaarsbijeenkomst in Wyb op 7 januari en de 
volgende ALV 24 maart en daarna is het tijd voor de pauze.  
 
Na een gewone pauze vertelt vanaf 20:40 Hans Anker over het werk en hun specialisatie: 
verdachten bijstaan. Er zijn vragen uit de zaal en de laatste vraag gaat over een bijzonder 
avond: de pauze avond.  
 
De presentatie van H. Anker levert genoeg gespreksstof op voor de aanwezigen om het 
gesprek aan de bar voort te zetten, vanaf 22:25u 
 
 


