Vergadering d.d. 5 januari 2016

DB-2016-01

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.

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vorige vergadering (8-12-2015) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Facebook acties en reacties.
Dorpscontactpersoon
Komende acties

Molen
9. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
10. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
Welkom in het nieuwe jaar; veel zaken op agenda voor 2016 en 2017

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Toevoegen: “De Ontmoeting”
A.s. vrijdag 8-1-2016 zal Andries een Nieuwjaarstoespraak houden namens Dorpsbelangen
Bestuur De Ontmoeting moet datum plannen voor draaien dorpsfilm (bijv. een vrijdag + zaterdag)
Aankondigingen hiervoor via de vrijdagmiddag (voor de voorstelling op de vrijdag) en via Voorster
Nieuws, Facebook en website voor de voorstelling op zaterdag.

3.

Verslag vorige vergadering (8-12-2015) en actiepuntenlijst
Bord Olde Schole ligt op zolder. AK zal dit via Archipel bespreken om terug te plaatsen.

4.

Ingekomen stukken





Veluwe Vallei waterschap (toevoerkanaal; in 2016 2e deel aan de beurt: uitgraven,
nieuwe beschoeiing)
Rekening Fleurig Terwolde; (PN benadert AG om te informeren naar voortgang
sponsoring); DB zal structureel ondersteunen met € 100,00 per jaar.
Samobiel: proef starten; aankondigen via Facebook, jaarvergadering, Voorster Nieuws.
PN zal dit met Mary Vlassak afstemmen over het hoe en wat m.b.t. aanmelding.
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5.

Nieuws voor de website
Verslag van vorige vergadering

6.

Facebook acties en reacties.
Anita en Peter bewaken de “normen en waarden”.
Bij twijfel: verwijderen en later terugkoppelen bij vergadering.

7.

Dorpscontactpersoon
Kandidaten zijn geïnformeerd. We wachten op bericht van provincie.

8.

Komende acties


9.

Molen:
 Bezig met opruimen; moet leeg.
 A.s. donderdag eerste werkbijeenkomst met Terwoldse aannemers met molenbouwer.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
Ledenadministratie: 6 afmeldingen
Stichting AST: nog geen rekeningen gehad over 2015.
Diverse klachten en punten van zorg.
AK informeert naar regelingen t.a.v. schoonmaak van MFC.
AK + PN gaan dit bespreken met AST (na overleg met Archipel).

10.

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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