Vergadering d.d. 7 februari 2017

DB-2017-02

Aanwezig: Andries, Pieter, Henk P., Gerard, Henk W., Anita B., Jan Reinder
Afwezig:
Luuk Miedema,
Gasten:
Gerrit Bouwman

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 (10-01-2017) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Facebook acties en reacties.
Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017-2020
Dorpscontactpersoon voortgang
Algemene Leden Vergadering 2017
(10 april 2017)
a. Jaarverslag
b. Uitnodiging
c. Pers
d. Financiële stukken
e. Rondbrengen, etc.
10. Komende acties
a. Molen voortgang
11. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
12. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
Afw: Luuk Miedema.
Andries wil toch nog één jaar doorgaan. Allemaal akkoord.
Statuten onderzoeken over mogelijkheden tot eventueel aanpassen van max. bestuursduur.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Toevoegen: fotoboek Jan Lubberts over Terwolde.
Samen met Lammert Lugtenberg is Jan Lubberts bezig een fotoboek van Terwolde te
maken. Presentatie (bij Kriebelz) is op 11 april. Dorpsbelangen wordt hiervoor
uitgenodigd. Kan DB financieel iets bijdragen?
Bij jaarvergadering boeken verkopen.
Gebruik maken van lijsten reünie 1050 jaar.
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Toevoegen: jubileumconcert Eendracht (11-02-2017).
Bijdrage € 25,-- (PN neemt dit mee). (act. 17-004)

3.

Verslag vorige vergadering (10-01-2017)
N.a.v. blz. 4: Dorpsplan.
Wij hebben nog geen dorpsplan. We hebben een aantal aandachtspunten
verzameld die kunnen leiden tot een dorpsplan (via dorpscontactpersoon).
N.a.v. actiepunt 2017-002: Anita:
Moeilijke zoektocht om te vinden waar je kunt melden als bewoners overlast
veroorzaken voor anderen. In Voorst wordt dit behandeld door een kernteam
bestaande uit Maatschappelijk Netwerk Voorst samen met IJsseldal.
Resultaat:
Ingeval het een bewoner betreft van een koopwoning:
Via Maatschappelijk Netwerk Voorst
Of via de wijkagent (Wilco)
Ingeval het een bewoner betreft van een huurwoning:
Via IJsseldal (Sonja Honders)
Of via de wijkagent (Wilco)
N.a.v. Bijeenkomst Fleurig Terwolde.
Financiën zien er beter uit; Lions heeft bijgedragen; Tamara; v.d. Pol.
Rugdekking via gemeente Voorst voor bloemen (noodoplossing)

4.

Ingekomen stukken
Alles via mail doorgestuurd.
Indien bestuursleden van DB een externe vergadering bijwonen namens Dorpsbelangen
kunnen de gemaakte reiskosten vergoed worden (€ 0,19 per km).

5.

Nieuws voor de website
N.v.t.

6.

Facebook acties en reacties
N.v.t.

7.

Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017 – 2020
Alle aanwezigen geven hun score door en zodoende ontstaat een prioritering in alle verzamelde
aandachtspunten. Deze moeten de komende tijd een voor een verder uitgewerkt worden en
toegewezen worden aan 1 of enkele bestuursleden.

www.terwolde.net
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8.

Dorpscontactpersoon voortgang
Andries heeft 2x gesproken met de kandidaten en contact gehad met Bas v.d. Hoogen.
Dorpscontactpersoon komt in dienst van Gemeente Voorst. Gemeente betaalt hele
traject van 2 jaar. Dorpsbelangen is uitvoerder van arbeidsovereenkomst.
Dorpscontactpersoon legt verantwoording af aan DB.

9.

Algemene Leden Vergadering 2017

(10 april 2017)

a. Jaarverslag
2 toevoegingen; verder akkoord. Doorsturen naar Pieter t.b.v. drukken
b. Agenda
Vastgesteld
c. Uitnodiging
Andries blijft; JRV en PN blijven.
Aangepast. Wachten op akkoord Luuk over toetreden tot bestuur.
d. Pers (voorster Nieuws)  stukje in krant (AK)
Facebook: (uitnodiging) via Anita naar Peter
e. Financiële stukken (PN)
f. Rondbrengen, etc.  komt goed.
Vlg. vergadering moet alles er zijn.
g. Barbezetting: AK zal dit vragen.
h. Afwezig bij ALV: HP en JRV.

10.

Komende acties
a. Molen voortgang
Molenbouwer is bezig met voorbereidende acties in zijn werkplaats.
Startdatum nog niet bekend.

11.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
Maaibeleid: HP en GL op bezoek geweest.
St. Tamara op bezoek geweest bij de Ontmoeting; schilder workshop.

12.

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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