Vergadering d.d. 14 januari 2014
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Aanwezig: Andries, Pieter, Gerard, Jan Reinder
Afwezig:
Henk P., Henk W.
Gasten:
n.v.t.

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

Agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

1.

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vergadering (2 december 2013) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Toevoerkanaal 100 jaar
Komende acties

Nieuwbouw

School

Molen

Activiteitenkalender
Rondvraag en nieuws uit Terwolde
Sluiting

Opening/Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda


3

Toevoegen: dorpsfilm

Verslag vergadering (2 december 2013) en actiepuntenlijst







De brief van Andries aan gemeente (Andries zal een conceptbrief opstellen aan de
gemeenteraad en daarin aangeven dat de gevolgde methodiek niet werkt) moet nog
Er zal een standaard brief worden opgesteld voor nieuwe leden waarmee ze het 1ste jaar
gratis lid van Dorpsbelangen kunnen worden (op A6 formaat. De huidige tegoedbon
(gratis lidmaatschap Dorpsbelangen voor een jaar blijft in de mand van SVOPA
aanwezig.)
De reclamebordjes in de bloembakken zullen vervangen ofwel verwijderd worden.
De kosten van een smiley (snelheidsmeter) bedragen tussen de € 2.500 en € 4.000. Dit is
voor onze vereniging teveel geld om zelf zo’n snelheidsmeter aan te schaffen.
Actie t.b.v. kopiëren CD Terwolds Volkslied verder afstemmen met Evert Kluin.
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4.

Ingekomen stukken


5.

Nieuws voor de website


6.

Geen voortgang

Komende acties





8.

Gerard zal zorgen voor verkort verslag van december.

Toevoerkanaal 100 jaar


7.

2 x Afmelding lid

Nieuwbouw: Andries zal met E. Moolenaar en L. Beltman de mogelijkheden gaan
bespreken om het CPO weer op te starten.
School: Maandag (13-01 om 19.30 in de school) is er een brede informatieve avond voor
ouders, leerlingen, alle verenigingen en buurtbewoners waarop de voortgang en plannen
aan het dorp gepresenteerd worden.
Molen: geen voortgang
Activiteitenkalender: geen voortgang; er zal nog een laatste poging gedaan worden via
een oproep op de website

Rondvraag en nieuws uit Terwolde


Dorpsfilm: regelmatig komt de vraag wanneer de film weer een keer wordt gedraaid.
Andries zal met Jan Willem Kleiboer overleggen om ergens eind februari een datum te
prikken om de film weer te vertonen. Hij zal ook met AST overleggen of die datum past in
het rooster.
 SV Terwolde zal in 2019 haar 100-jarig bestaan vieren. Er is een Stichting “Vrienden van
Terwolde” opgericht waar personen en bedrijven voor € 50,-- per jaar lid van kunnen
worden (wordt besteed aan onderhoud en andere kleine zaken).
 Er wordt gesproken over mogelijke nieuwe kandidaten voor het bestuur. Diverse personen
zullen benaderd worden om hun interesse te peilen.

15.

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

www.terwolde.net

Blad 2 van 2

