Vergadering d.d. 7 september 2015

DB-2015-06

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

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

Agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vorige vergadering (8-6-2015) en actiepuntenlijst
Jaarmarkt 4 juli 2015 (Terugblik)
Ingekomen stukken
Theater Terwolde
e
Terugblik op 1 bijeenkomst (4-9-15) van wekelijkse ontmoeting
Nieuws voor de website
Toevoerkanaal 100 jaar
Dorpscontactpersoon
Actiepunten benoemen kernenteam Terwolde
Komende acties

Nieuwbouw

School

Molen
13. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
14. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19:45 uur en heet iedereen welkom.
Hoop op goed jaar; veel te gebeuren

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
In deze vergadering speciale aandacht voor jaarmarkt.
Toevoegen:
 Jeu-de-boules baan;
 Digimedia
 Overleg Archipel

3.

Verslag vorige vergadering (8-6-2015) en actiepuntenlijst
Volgende week maandag (14-09): Pieter heeft overleg met Dhr. Meesters over de app “extra
ogen Voorst” thuis ’s avonds (19.30u.). Henk Kersten evt. uitnodigen voor dit overleg (HP).
Verder geen opmerkingen.
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4.

Jaarmarkt 4 juli 2015 (terugblik)
Algemeen:
Door het hete weer was er een lage opkomst; weinig belangstelling;
Het was ook de 1e keer in combinatie met kermis.
Verbinding tussen jaarmarkt en kermis was volgens ons niet goed.
Inhoudelijk:
Hondendrol: succes.
Winst: 2 mensen hebben drollenzakjes meegenomen.
(punt voor kernenbeheerteam). Hoe initiatieven ondersteunen? Aanhouder wint.
Bijv. iets ophangen bij kerk en bij plantsoen met zakjes.
Theater Terwolde: weinig respons.
Petitie uiterwaarden: 10 adhesiebetuigingen; 1 aanmelding voor werkgroepdeelname.

Aanmelding van 1 nieuw lid
Volgend jaar weer:? JA
Samen met andere groep? JA

5.

Ingekomen stukken
Uitnodiging kernenteam: 2 november voorstellen
Ofwel : 2 november ’s avonds ofwel dinsdag 3 november om 17.00 u. i.v.m. werkende leden
Aanmelding: 1 nieuw lid.

6.

Theater Terwolde (13-09-2015)
Hele goede job gedaan; goed gecommuniceerd.
Programma ziet er goed uit; begroting is rond.
Entreegeld noodzakelijk i.v.m. subsidieverkrijgingen. (button)
Waarschijnlijk zal buttoninkomsten de uitgave overschrijden startkapitaal voor volgende keer.
Veel werk geweest; goede onderbouwingen voor subsidieaanvragen.
Mooi plan. Kwalitatief beter dan vorig jaar.
Theatercafé in olde Schole; na afloop borrelen.

7.

Terugblik op 1e bijeenkomst (4-9-15) van wekelijkse ontmoeting
Gezien opkomst ( meer dan 80 personen ): heel goed.
Goede opening door E. Horstman.
Taart aangesneden.
Computerhulp. Boekenkist. Bibliotheek. Koffie. Kletsen.
Financiële bijdragen zijn aangevraagd.
Veel waardering voor werkgroep.
Geen van de potentiële dorpscontactpersonen was aanwezig.

8.

Nieuws voor de website
Verslag van vorige vergadering
Volgende vergadering idee bespreken om Facebook account te openen?
(wie zou dit willen/kunnen beheren?)
We moeten meedoen met nieuwe media, om zo ook de jongeren meer te benaderen
en het moet actiever dan via de huidige website.

www.terwolde.net
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9.

Toevoerkanaal 100 jaar
n.v.t.

10.

Dorpscontactpersoon
Mary Vlassak gaat na 7-09 opnieuw contact zoeken m.b.t. subsidieregelingen.
Daarna meldt ze zich weer via Pieter.
Contact opnemen met wethouder Vrijhoef voor geld.
PN zal Stichting Tamara benaderen voor bijdrage aan de Ontmoeting.

11.

Actiepunten benoemen kernenteam Terwolde





Hondenpoep (ondersteuning door gemeente?)
Pleintje bij Pieter: gemeentewagens rijden plantsoen kapot (grote stenen leggen?)
Bushalte
Dorpsapp “vreemde ogen”

Henk Wassink: nog punten?
Volgende vergadering weer op agenda.

12.

Komende acties



Nieuwbouw: geen voortgang
Molen:
o Brand; acties; ontreddering. Stichting is verzekerd; bliksemafleider heeft wel
gewerkt. Verzekerd met herbouwplicht.
o Charles d’Ancona: wij doen er alles aan; gemeente moet ook meewerken.
o Bastiaan was verzekerd (qua inkomen); ook inboedel.
o Gemeente heeft budget (3 ton) voor onderhoud van molen; misschien te
gebruiken bij herbouw?
o Herbouw: 8 ton?
o Beeldbepalend voor Terwolde
o Belang voor molenaar: inkomen ( 1 van de 4 malende molenaars )
Molen moet wel terug !
12 september : opening bakkerij in Olst: namens DB bloemetje bezorgen. (PN)



Accommodatiestichting/school
o Overleg met Archipel gehad (AK).
o Trapleuning (AST heeft dit aangekaart). €3.500 in offerte.
o Gebouwd volgens norm; in principe geen leuning nodig.
o Gebruik van gebouw: overdag de school; avond het dorp. Beleid: zoveel mogelijk
gemengd gebruik.
o Goed overleg; bij afnemende kinderaantallen zal meer ruimte komen in school.
o Bij toekomstige initiatieven: eerst intern DB; dan bij Archipel melden; dan
overleggen via AST met Wiebe.
o PN zal bij Ruud Mulder informeren naar terugplaatsen bord “De Olde Schole”



Extra agendapunten:
o Jeu de boulesbaan:
Cultuurtechnische redenen: te maken met bomen, wortels? ?
Reactie van Vrijhoeven afwachten (onderbouwing redenen); daarna E. Horstman
inschakelen?

www.terwolde.net
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13.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
n.v.t.

14.

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

Volgende vergadering:
Maandag 5 oktober 2015

Aanvang: 19.45 u.

Plaats: d’Olde Schole

Vergaderschema Dorpsbelangen 2015

Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

www.terwolde.net

07-09-2015
05-10-2015
02-11-2015
07-12-2015

Al geweest
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