Vergadering d.d. 8 december 2015

DB-2015-09

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

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vorige vergadering (2-11-2015) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Facebook openen? Inventarisatie nieuwsberichten.
Kerstverlichting: 12 december en 4-5 januari. Taken verdelen.
Dorpscontactpersoon
Komende acties

Molen

Toevoerkanaal 100 jaar
10. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
11. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
Welkom

De reguliere vergaderdag wordt verplaatst naar dinsdagavond.

2.

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

3.

Verslag vorige vergadering (2-11-2015) en actiepuntenlijst
N.a.v, “De Ontmoeting”:
Het Oranjefonds heeft € 500,-- toegezegd; 80% vooruit betaald gekregen.
H. Troost heeft verslag gemaakt van “De Ontmoeting” voor Voorster Nieuws.
Verslag vergadering “De Ontmoeting”


Iedereen is zeer tevreden over de opkomst en het enthousiasme van de aanwezigen;
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4.



Mevr. Friedeman heeft voor Twello onze uitgangspunten overgenomen;



Oranje Fonds heeft definitief een bijdrage van € 500,00 toegezegd. We kunnen nu zeker tot 1
januari 2017 vooruit.



Op 4 december, om 17:00 uur gaan we gezamenlijk stamppot eten in de Olde Schole. Wij vragen
een bijdrage van € 7,50 per persoon. De 4 stamppotten worden thuis gemaakt. De toetjes
worden gekocht. Afgelopen vrijdag hebben zicht al 21 personen aangemeld. Het zou mooi zijn
als van het bestuur ook een afvaardiging mee‐eet.



Op vrijdag 8 januari 2016 willen we een nieuwjaarsONTMOETING houden. In december komt er
een persbericht, waarin opgenomen de evaluatie van de eerste maanden, een stuk over de
bibliotheek en de aankondiging van de nieuwjaarsreceptie. Iedereen uit Terwolde e/o wordt
hiervoor uitgenodigd.



Plannen voor de toekomst: komt volgende vergadering van De Ontmoeting. Evt. samen met de
basisschool. Stempel van ouderen moet eraf. De dorpsfilm een keer draaien (in februari).



18 december; samen met Vrouwen van Nu samen kerstbakjes maken vanaf 15.00 u. in grote zaal.



Toekomst: echte keuken in Olde Schole (i.v.m. koken, braden, etc.)

Ingekomen stukken
De lijst met ingekomen stukken wordt doorgenomen.
1 nieuw lid
5 leden opgezegd

5.

Nieuws voor de website
Verslag van vorige vergadering

6.

Facebook openen? Inventarisatie nieuwsberichten.
Tijdens de vorige vergadering is afgesproken: Proef: laten we allen deze maand eens
verzamelen wat er aan nieuws via Facebook te melden zou zijn.
Mogelijke onderwerpen als resultaat van de proef:
 Vuil bij containers
 Stamppotbuffet
 Inbraak
 Vluchtelingen in Terwolde (tuindorp)
 Molen
 Kerstverlichting ophangen
 Fleurig Terwolde
 Theater in Terwolde

Bij Peter v. Vlijmen is gevraagd of hij dit zou willen opzetten/beheren?
Peter van Vlijmen wil dit wel doen! Anita wil dit samen met Peter opstarten
Een half jaar uitproberen. Als bestuurleden wel info aanleveren naar Peter via Anita.

www.terwolde.net
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7.

Kerstverlichting: 12 december en 4-5 januari. Taken verdelen.
Ophangen verlichting: 12 december: GL, PN, AK, HP, HW 08.30 u.
Opruimen verlichting: 4 januari: PN, HW, AK, HP 09.00u.

8.

Dorpscontactpersoon
Nog geen reactie van gemeente gehad over voortgang; in combinatie met “De Ontmoeting” is
dorpscontactpersoon wellicht niet nodig? AK zal de mogelijke leden benaderen en tijdelijk
stilzetten.
Gemeente zal contact opnemen zodra meer info bekend is.

9.

Komende acties




12.

Molen:
o Stuk in VN over molen; deelnemers ondersteuningsgroep; taken
ondersteuningsgroep; herbouw is duidelijke zaak. Gemeente heeft geen geld. Molen
moet het zelf rooien. Vergunningen geen probleem. Gemeente heeft geen
eigenbelang, maar wil Terwolde helpen. Als gemeente geld geeft kun je ook bij
Provincie aankloppen; dan bij Rijk.
o Molenaar: officieel huurder. Doel van molen: werkende molen. Inkomstengarantie
moet er komen (reserveringen voor onderhoud en verzekeringen) door bijv. extra
voorzieningen. (acties,……..)
o Herbouw zoveel mogelijk m.b.v. Terwoldse ondernemers
Extra agendapunten:
o Vergaderschema 2016
 Elke eerste dinsdag van de maand
 Behalve de ALV; deze blijft op maandag.
o Attenties vrijwilligers
 Kerstattenties rondbrengen (PN + AK) onderling afstemmen wanneer.
 AK regelt kerstbroden; PN regelt boter.
o Jeu de boulesbaan:
 In april te openen?

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
o
o

13.

Bord Olde Schole terug?
Gangleuning in school aangebracht.

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

www.terwolde.net
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