Vergadering d.d. 2 maart 2015

DB-2015-02

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

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

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

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vorige vergadering en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Toevoerkanaal 100 jaar
Hondenpoepoverlast
Dorpscontactpersoon voortgang
Algemene Ledenvergadering

Alle stukken klaar?

Persbericht

Voorbereidende acties
10. Komende acties

Nieuwbouw

School

Molen
11. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
12. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19:45 uur en heet en ieder welkom. Andries dankt het
bestuur voor de bloemen i.v.m. zij n 65e verjaardag.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Toevoegen:
Kunstwerk Marthe Rölling
Brief over Groen in Terwolde (R. Keizer)
Overleg met alle gebruikers MFA
Jeu de boules baan.

3.

Verslag vorige vergadering en actiepuntenlijst
N.a.v. punt 3
Initiatieven:
Inloopochtend in de Olde Schole wordt opgestart door Anne Friedeman (Mens & Welzijn)
oken voor ouderen
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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?
Contact opnemen met SVT (ivm gebruik tijdens kermis). Zo dicht mogelijk bij dorpshuis (wc
gebruiken etc. dus overleg met AST). Ingrid de Croon (gemeente) om e.e.a. af te stemmen.
Pieter, Henk W. en Albert Veldhuis ( + Ruud Mulder).
Geld uit participatiepotje (evt. Hans v.d. Sleen)

4.

Ingekomen stukken
n.v.t.

5.

Nieuws voor de website
ALV bekendmaken; stukje plaatsen dat ook in pers komt

6.

Toevoerkanaal 100 jaar
n.v.t.

7.

Hondenpoepoverlast
n.v.t.

8.

Dorpscontactpersoon voortgang
We hebben al 7 aanmeldingen.
We zullen dit uitgebreid aan de orde stellen tijdens de ALV. Daar kunnen ook nog namen uit
komen. Deze zullen dan allemaal benaderd worden.
Hoe verder?
Profiel opstellen:
Goed kunnen organiseren;
Tegen tegenslagen kunnen
Goed kunnen enthousiasmeren
Een uitgebreid netwerk hebben in Terwolde
Hoeveel tijd beschikbaar? Evt. duobaan?
Initiatiefrijk zijn
Mensen uitnodigen waarvan wij de meeste verwachtingen hebben.
PN: contact met Mary Vlassak over verlengen inzendtermijn (nu 19 maart; indien geen verlenging
dan alles klaar maken voor volgende ronde)
AK telefonisch contact met de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld.
Eindgesprek met AK en GL

www.terwolde.net
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9.

Algemene Ledenvergadering
a.
b.
c.
d.

Alle stukken klaar?  Ja
9-3-15: kascommissie bij Pieter.
Persbericht  woensdag in Voorster Nieuws
Voorbereidende acties (koffie; school; codes, klassen, sleutels, : Ruud Mulder bellen !) 
Gerard regelt met Ruud Mulder)

Roos Kok uitnodigen ! AK informeren (GL regelt dit)

10.

Komende acties





Nieuwbouw: geen voortgang
School: bezichtiging tijdens ALV is akkoord
Molen: geen voortgang
Extra agendapunten
M. Roling: druif van kunstwerk nu bij Gerard. Contact opnemen met Marthe R. of we dit
zelf mogen doen.
Aanvulling: brief over Groen van R. Keizer. Agendapunt op jaarvergadering. Daarna
terugkoppelen.
Aanvulling: samenwerking en gebruik MFA
Er komen steeds meer klachten vanuit diverse verenigingen betreffende het gebruik de
het MFA. Vooral bij gelijktijdig gebruik ontstaat er wrevel en conflicten. Dit moet z.s.m.
opgelost worden.
AK: Overleg inregelen met alle gebruikers en AST, Henk Mulder van Archipel, school,
projectbegeleidingsgroep, penta Rho (als nazorg)

11.

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 13 april 2015

Aanvang: 19.45 u.

Plaats: d’Olde Schole

www.terwolde.net
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