Vergadering d.d. 2 november 2015

DB-2015-08

Aanwezig: Andries, Pieter, Henk P., Gerard, Anita, Henk W.
Afwezig:
Jan Reinder
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 vorige vergadering (5-10-2015) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Dorpscontactpersoon
Komende acties

Molen

Toevoerkanaal 100 jaar
Rondvraag en nieuws uit Terwolde
Sluiting

Opening/Mededelingen
Welkom
Pieter vraagt een akkoord van het bestuur voor een bijdrage van € 500,-- voor “De Ontmoeting”
voor de periode 1-9-2015 tot 31-8-2016 (dus € 250,-- per jaar vanuit DB).
Allemaal akkoord.
Vanuit gemeente Voorst is € 750,-- ontvangen voor dezelfde periode.
Aanvraag bij Oranjefonds loopt nog. Hopelijk binnen 3 weken antwoord.

2.

3.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda


Zie punt 7

Verslag vorige vergadering (7-9-2015) en actiepuntenlijst
Pasjes voor ouderen (bibliotheek) kosten € 44,95 voor iedereen.
Op de afgelopen vrijdagmiddagen nog niet één boek uitgeleend; doorgaan?
Volgende week vergadering “Ontmoetingsgroep”; dan komt ook het onderwerp bibliotheekkast ter
sprake. Ook het stukje voor Voorster Nieuws.
Facebook pagina: het bijhouden is best wel een klus. Enkele uren per week.
Is zo’n pagina wel iets voor DB? Is er voldoende te melden?
Proef: laten we allen deze maand eens verzamelen wat er aan nieuws via Facebook te
melden zou zijn.
Informeren bij P. v. V. of hij dit zou willen opzetten/beheren?

DB-2015-08

Antwoord op lijst met vragen aan kernenteam is binnen (aan bestuursleden toegezonden)
AK heeft kaartje gestuurd (J. Vorderman); condoleance geweest.

4.

Ingekomen stukken
De lijst met ingekomen stukken wordt doorgenomen.
Subsidie gemeente voor de ontmoeting

5.

Nieuws voor de website
Verslag van vorige vergadering

6.

Dorpscontactpersoon
Wachten tot half november; dan heeft gemeente meer inzicht in toekomstige
subsidiemogelijkheden. Vraag rijst of dit nog nodig is naast de activiteiten van “De Ontmoeting”.

7.

Komende acties



12.

Molen:
o Wordt herbouwd.
o 3 werkgroepen bezig met toekomst molen.
Extra agendapunten:
o Vergaderschema 2016

Elke eerste maandag van de maand
o Kerstverlichting

Ophangen: 12 december 08.30u. B. informeren

Afhalen: 4 of 5 januari.
o Ledenlijst: PN en HP zullen dit samen bekijken (actualiteit).

19 mensen via SVOPA lid geworden; benieuwd of zij na het eerste vrije jaar nog lid
blijven;

49 mensen moeten nog betalen.
o Attenties vrijwilligers
AK + PN regelen dit.
Maaipad: niet nodig; Bloemenwerkgroep: aangeklede vergadering (binnenkort)
o Jeu de boulesbaan:

Tekening nog even aanpassen (schuin weglopen)

Geen vergunning nodig

Condities vanuit gemeente komen nog; dan naar school en buren

Andere plek fietsenstalling / container

Bankjes (2) :
o Extra ogen Voorst

Nieuwe opzetters (tuindorp) geen reactie. ndien geen reactie: dan stoppen met dit
onderwerp (voorlopig).

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
AK gekozen in denktank van gemeente.

13.

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

Volgende vergadering:
Maandag 7 december 2015

Aanvang: 19.45 u.

Plaats: d’Olde Schole

www.terwolde.net
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