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Uitnodiging ledenbijeenkomst Ondernemers Platform Ameland donderdag 21 april 2022 in 
hotel de Klok te Buren.  Aanvang 19.30 uur.  
 

1. Opening 
 

2. Welkom 
 

3. Mededelingen bestuur 
 

4. Goedkeuring begroting 2022 
De begroting staat gepubliceerd op onze website 

 
5. Goedkeuring jaarrekening 2021 en decharge bestuur. 

De jaarrekening staat gepubliceerd op onze website 

 
6. Herverkiezing en afscheid bestuursleden 

Het rooster van aftreden geeft aan dat Annet Boelens en Yvonne Spoelstra aan de beurt zijn om af te 
treden of herkozen te worden. Annet heeft aangegeven door te willen gaan als bestuurslid. Yvonne 
heeft kenbaar gemaakt te willen stoppen als bestuurslid. Het bestuur verzoekt de leden in te stemmen 
met de herverkiezing van Annet. Het bestuur stelt voor om Alexander Kiewiet te benoemen als 
bestuurslid. Jan Wibier heeft kenbaar gemaakt te willen stoppen als voorzitter van OPA. Hij heeft zijn 
werkzaamheden per 1 januari jl. beëindigd. Het bestuur heeft Roelof Kunst bereidt gevonden de taak 
van voorzitter over te nemen. Beide nieuwe bestuursleden stellen zich tijdens de vergadering aan u 
voor. Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 19 april aanmelden via bovenstaand mailadres.  
 

  
7. Bijpraten door wethouder Theo Faber  

Wethouder Theo Faber praat ons bij over allerlei actuele ontwikkelingen op Ameland die voor ons als 
ondernemers uiterst interessant zijn. Wellicht kunnen we hem in het formatie proces nog een aantal 
adviezen meegeven! Er blijft voldoende tijd over om vragen te stellen aan wethouder Faber.  

 
 PAUZE 
 

8. Toeristisch beleidsplan 
Na de pauze willen we iets dieper ingaan op het voornemen van de gemeente om te komen tot een 
nieuw toeristische beleidsplan. Helaas kan het onderzoeksbureau niet naar Ameland komen. 
Toeristische beleidsambtenaar en Waddenwerelderfgoed deskundige Sjon de Haan wil graag met de 
aanwezigen in gesprek. Hij wil ons uitdagen om aan de hand van stellingen na te denken over de 
toeristische toekomst van Ameland. 
 

9. Rondvraag 
 

10. Sluiting 
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