Vergadering d.d. 2 februari 2015

DB-2015-01

Aanwezig: Andries, Pieter, Jan Reinder, Henk W., Henk P.

Locatie: d’Olde Schole

Afwezig:

Aanvang: 19.45 u.

Gasten:

n.v.t.

Agendapunten:
1.

Opening/Mededelingen

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda

3.

20.00 u. Mevr. Ingrid Wolters (buurtcoach in Klarenbeek)

4.

Verslag vorige vergadering en aktiepuntenlijst

5.

Ingekomen stukken

6.

Nieuws voor de website

7.

Toevoerkanaal 100 jaar

8.

Hondenpoepoverlast

9.

SVoPa (st.v.z.)

10. Komende acties


Nieuwbouw



School (terugblik op opening)



Molen

11. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
12. Sluiting

DB-2015-01

1.

Opening/Mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 19:45 uur en heet een ieder welkom Voorzitter zorgt voor
koffie.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
n.v.t.

3.

Mevr. Ingrid Wolters (buurtcoach in Klarenbeek)

Dorpscontactpersoon in Klarenbeek.
In Klarenbeek doen ze deze functie met z’n tweeën. Dat is heel handig met 2 personen. Wij zijn
vanuit Terwolde benieuwd naar insteek van Klarenbeek.

In maart 2013 benaderd door Klarenbeeks belang. Initiatief vanuit provincie voor
dorpscontactpersoon. Doel: moet saamhorigheid versterken, leefbaarheid verbeteren. Al diverse
functies in dorp uitgeoefend (OR, Ondernemersvereniging; etc.)
2e Persoon toegevoegd met veel kennis in sportgebeuren. Ze zagen direct veel kansen. Het
projectplan is geschreven door deze 2 personen. Ingediend door dorpsraad. Geen
behoeftepeiling vooraf. Gewoon naar eigen inzicht. Begonnen met alle verenigingen in
Klarenbeek (1x per jaar) bij elkaar te roepen en behoeften te bespreken. Ook met Zonnebloem,
ouderenvereniging, kerk, etc.
20 ideeën ingebracht; nu met ruim tien ideeën concreet aan de slag; nieuwe ideeën blijven
komen. Samenwerking met partners gezocht die het kunnen voortzetten na 2 jaar (als
financiering Dorps-Contactpersoon vervalt). Met Zonnebloem meegedaan aan NL-doet.
Werkgroepen gevormd om nieuwe zaken op te zetten; bijv:
-

kinder/vakantiespeelweek;

-

winterwandeling samen met comité dorpsverfraaiing langs alle mogelijke cultuuronderdelen
van het dorp

-

Sportclinics voor kinderen.

-

Helpende handen (vrijwillige hulpdienst) opgezet.

Netwerk is heel belangrijk; ook social media (facebook).
Voordeel van 2 personen (elk 8 uur per week): samen overleggen; ruggespraak houden. Ook
overleg tussen de meerdere Dorpscontactpersonen in de regio.

www.terwolde.net
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Inloopochtenden worden opgestart in nieuw MFC. Mensen ontmoeten elkaar daar; nieuwe functie
onderkend: zorg/hulpcoördinator; iemand uit het dorp (subsidie aangevraagd hiervoor bij
gemeente).

Intussen een groot netwerk van vrijwilligers gevormd. Mary Vlassak is contactpersoon bij
gemeente (Welzijn en ouderen). Provincie en gemeente hebben het geld op de rekening van
Klarenbeeks belang gestort Ingrid declareert haar 8 uur per week bij Klarenbeeks Belang.

Doel: mensen bij elkaar brengen (kinderen leren aan ouderen de werking van mobiele telefoon).

Hierna verlaat Ingrid de vergadering.
Onderling gaan we nog even verder.

Conclusie: Eerst de mensen zoeken, dan activiteitenplan opzetten.

We gaan proberen via de diverse belangrijkste groepen in Terwolde een geschikte kandidaat
voor een dorpscontactpersoon te vinden.
-

Kerk

Gerard

-

Zonnebloem

Henk W. (via J .v. Eemde)

-

Sportvereniging

Jan Reinder

-

ons genoegen

Andries

-

eendracht

Pieter

-

EHBO

Henk P.

-

school

Andries

-

vrouwen van nu

Gerard

-

oranjecomité

Henk P.

Uitkomsten over drie weken  volg verg.
Namen naar secretaris doorgeven.

www.terwolde.net
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Initiatieven:
Inloopochtend in de Olde Schole wordt opgestart door Anne Friedeman (Mens & Welzijn)
Koken voor ouderen (Elly Bosch ?)

Jeu de boulesbaan;
Henk W. vraagt bij gemeente aan wie we vergunning moeten vragen.
Geen vergunning nodig; wel aanvraag indienen met PvA en plan van onderhoud. Wie wordt
eigenaar van de baan?

Geld uit participatiepotje (evt. Hans v.d. Sleen)

4.

Verslag vorige vergadering en aktiepuntenlijst

n.v.t.

5.

Ingekomen stukken

n.v.t.

6.

Nieuws voor de website

n.v.t.

7.

Toevoerkanaal 100 jaar

n.v.t.

8.

Hondenpoepoverlast

n.v.t.

www.terwolde.net
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9.

SVoPa (st.v.z.)

We hadden het dossier overgedragen aan de rechtsbijstandsverzekering van de Gemeente
Voorst. Nu blijkt dat de Aansprakelijkheidsverzering wel ingezet kan worden voor natuurlijke
personen, maar niet voor rechtspersonen.
Conclusie: we staken het dossier.

10.

11.

Komende acties



Nieuwbouw



School



Molen

Rondvraag en nieuws uit Terwolde

De taken voor de komende ALV worden verdeeld.

12.

Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om
22:20 uur.

Volgende vergadering:

Maandag 2 maart 2015

Aanvang: 19.45 u.

Plaats: d’Olde Schole

www.terwolde.net
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