Vergadering d.d. 3 februari 2014

DB-2014-02

Aanwezig: Andries, Pieter, Gerard, Jan Reinder, Henk W., Henk P.
Afwezig:
n.v.t.
Gasten:
n.v.t.

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

Agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Middenhof
Verslag vergadering (6 januari 2014) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
CD’s voor SVoPa
Acties voor de volgende jaarvergadering
Toevoerkanaal 100 jaar
Komende acties

Nieuwbouw

School

Molen

Activiteitenkalender

Dorpsfilm
11. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
12. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda




3.

Agendapunt 3 vervalt; voorlopig zal dit ook niet gebeuren; er is een grote reorganisatie
bezig; personeel is te druk en onzeker over baan, dus geen interesse.
Toevoegen: dorpscoach (bij agendapunt 11)
Toevoegen: CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) (bij agendapunt 10)

Middenhof
Dit agendapunt is vervallen
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4.

Verslag vergadering (6 januari 2014) en actiepuntenlijst


5.

Ingekomen stukken


6.

Gerard zal zorgen voor verkort verslag van januari.

CD’s voor SVoPa


8.

De ingekomen post wordt doorgenomen. Navragen bij AST of datum ALV door kan gaan.

Nieuws voor de website


7.

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. Dit
wordt besproken bij agendapunt over dorpscoach.

Gerard zal overleggen met Annie en Evert of we ze zelf mogen kopiëren. Het uitgeven
van € 300,- voor nieuwe Cd’s is teveel voor het budget van Dorpsbelangen. Gerard zal
uitzoeken wat het kost als we in eigen beheer kopiëren.

Acties voor volgende jaarvergadering (24-03-2014)
Onderdeel

Wie

Opmerkingen

Actiepunt

Uitnodigingen
Etiketten
Jaarverslag 2013
Verslag ALV 2013
Financieel overzicht 2013
Kascommissie
Begroting 2014
Pers
Bestuursleden

GL
PN
GL
GL
PN
PN
PN
AK
PN en
JRV

250 stuks; 3 maart klaar
Alle leden; 3 maart klaar
3 maart klaar
250 stuks; 3 maart klaar

Act 14-003
Act 14-004
Act 14-005
Act 14-006
Act 14-007
Act 14-008
Act 14-009
Act 14-010

Extra punten:
CPO / Nieuwbouw
Dorpscontactpersoon
Zwerfvuilactie
Knipselkrant
Tekeningen nieuwbouw
Overzicht activiteiten
Rondbrengen stukken

9.

AK
AK
GL
AK
AK
AK
Allen

Beiden herkiesbaar

7 maart

Act 14-011
Act 14-012
Act 14-013
Act 14-014
Act 14-015
Act 14-016
Act 14-017

Toevoerkanaal 100 jaar


Geen voortgang

www.terwolde.net
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10.

Komende acties






11.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde







15.

Nieuwbouw: Andries zal met E. Moolenaar en L. Beltman de mogelijkheden gaan
bespreken om het CPO weer op te starten. De algemene voorlichtingsbijeenkomst bij
Kriebelz was goed bezocht. Reacties van aanwezigen: mooi project, maar weinig inzicht
in CPO. 7 Aanwezigen hebben aangegeven interesse te hebben in CPO. De gemeente
geeft ook bij CPO geen goedkopere grondprijzen. Via CPO kan goedkoper gebouwd
worden, (veel zelf doen, veel zelf regelen, minder kosten aan architect). Idee: Samen met
gemeente een voorlichtingsavond (in april?) organiseren voor belangstellenden voor CPO
(bij voldoende aanmeldingen). Zorgen dat er ervaringsdeskundigen bij zijn (huidige
eigenaren van woningen gebouwd middels CPO). Andries zal e.e.a. regelen.
School: Maandag (13-01 om 19.30 in de school) is er een brede informatieve avond voor
ouders, leerlingen, alle verenigingen en buurtbewoners geweest waarop de voortgang en
plannen aan het dorp gepresenteerd werden. De ingediende voorstellen werden positief
ontvangen. De welstand heeft de tekeningen op kleine punten afgekeurd. Een nieuwe
versie is al ingediend.
Molen: geen voortgang

Dorpsfilm: regelmatig komt de vraag wanneer de film weer een keer wordt gedraaid.
Andries zal met Jan 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.
Dorpscontactpersoon en sportcoach. Dit onderwerp wordt breed besproken. Het zal een
van de agendapunten op de ALV worden. Niet duidelijk of Terwolde hier “klaar” voor is.
De lijst met alle verenigingen en clubs in Terwolde die aan Aranka Bosch (Mens en
Welzijn) is verzonden zal ook binnen het bestuur verspreid worden.
Extra aandacht gevraagd via verkeersgroep van de school ten behoeve van het lossen
van de vrachtauto’s bij de COOP tijdens de bouwfase. Dit i.v.m. veiligheid kinderen bij het
naar school gaan.
Goed nieuws: de Brandweerpost in Terwolde blijft in elk geval de komende jaren
behouden door nieuwe clustervorming.

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

Volgende vergadering:
Maandag 3 maart 2014

Aanvang: 19.45 u.

Plaats: d’Olde Schole

www.terwolde.net
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