Vergadering d.d. 10 mei 2016

DB-2016-05

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

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

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

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vorige vergadering (5-4-2016) en actiepuntenlijst
Concept Verslag ALV 21-03-2016
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Facebook acties en reacties.
Voortgang Wilhelminastraat
Dorpscontactpersoon
Komende acties

Molen

AST (reacties uit overleg)

Jaarmarkt?  2 juli (16.00 – 21.00 u.)

Jeu de boulesbaan

Vlaggen op 4 en 5 mei
11. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
12. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
Henk P. komt later.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Bezoek Bas v.d. Hoven bespreken (agendapunt 10)

3.

Verslag vorige vergadering (5-4-2016) en actiepuntenlijst
Alarm werkt nog niet helemaal goed.
Bij binnenkomst : kode + * (bij alarm, nogmaals) totdat op display komt: ”Uitgeschakeld”
Bij weggaan: kode + “(OK)” totdat op display komt: “Ingeschakeld”
Anita heeft gekeken naar rookzuilen; zal dit doorgeven aan Ruud en Tom
Hondenpoep: krijgen we bakken van gemeente? Andries vraagt dit.
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4.

Concept Verslag ALV 21-03-2016
Akkoord.

5.

Ingekomen stukken
Straatnaam (AK zal morgen bespreken met gemeente).

6.

Nieuws voor de website
-

7.

ALV notulen (concept 2016)
Notulen april 2016

Facebook acties en reacties.
Groei in aantal likers van facebook
Toevoegen op Facebook: foto’s van afvalstraat; voortgang jeu-de-boulesbaan; bewegen voor
ouderen.

8.

Voortgang Wilhelminastraat
18 mei volgend overleg
AK zal morgen met C.v.d. Linden overleggen over markeren parkeervakken in Wilhelminastraat.

9.

Dorpscontactpersoon
Bas v.d. Hoven was uitgenodigd; komt nu volgende vergadering (07 juni), (20.00 u.)
Met hem de functie/rol bespreken dorpscontactpersoon (coördinator maatschappelijk Initiatief)

10.

Komende acties
-

Molen
Verg. van 14-04 is uitgesteld; nog geen akkoord van verzekering.

-

AST (reacties uit overleg)
Is nog niet geweest.

-

Jaarmarkt?  2 juli (16.00 – 21.00 u.)
Doen we niet; Andries zal brief schrijven.

-

Jeu de boulesbaan
Klaar; prachtig. Opening 27 mei (15.00 u.)
AK zal Edo vragen om te openen.
Bankjes plaatsen (budget aangevraagd via Lions Club)
4x subsidie aangevraagd.

-

Vlaggen op 4 en 5 mei
Is gebeurd.

www.terwolde.net
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-

11.

De ontmoeting
Stukje in krant (heel positief); praattafel in nieuwe opzet.
Evt. periodiek iemand van gemeente (WMO) om info te geven.
I.v.m. privacy kan dit moeilijk zijn. Bespreken in werkgroep ontmoeting.
5 augustus weer eten.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
Mevr. D. Bonhof (uit Markelo) is overleden
Gift door Anita voor opening: jdb ballen
AK: glasvezel; we blijven dit volgen
AK: S. Honders: pilot IJsseldalwonen / tuinen in K. W. straat
Toevoerkanaal (stukje van Jan Lubbers)

12.

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om
21:40 uur.

www.terwolde.net
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