NOTULEN
Vergadering d.d. 7 maart 2017
Aanwezig: Andries, Pieter, Henk P., Henk W., Gerrit
Afwezig:
Gerard, Anita, Jan Reinder
Gasten:

DB-2017-03
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
Gasten: Energierijk Voorst, de heer Herbert Kok
Verslag vorige vergadering (07-02-2017) 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. Drukken van stukken
b. Uitnodiging → facebook
c. Pers
d. Financiële stukken (kascommissie )
e. Rondbrengen, etc.
11. Komende acties
a. Molen voortgang
12. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
13. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
Luuk Miedema heeft aangegeven, door omstandigheden, voorlopig af te zien om officieel tot
het bestuur toe te treden, Luuk wil t.z.t. wel in het bestuur. De definitieve benoeming 1 jaar
uitstellen. Luuk krijgt de agenda en notulen van de bestuursvergaderingen.
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2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Toevoegen: snel internet via Stiveca.
Gerrit heeft contact gehad met Stiveca en de gemeente Voorst over de mogelijkheid van
snel internet via een draadloze verbinding door de lucht. In Wip is een burgerinitiatief om
op deze manier op kort termijn snel internet in de gemeente Voorst te realiseren. De
gemeente Voorst moedigt burger initiatieven aan, maar is niet actief betrokken bij dit
initiatief. Wel is duidelijk geworden , dat het glasvezel project op “hold” staat.
Het volgende is afgesproken:
Gerrit overlegt met de dorpsbelangen van Nijbroek en Welsum en met aanbieder Stiveca
of we gezamenlijk een informatie avond kunnen organiseren. De rol van dorpsbelangen
hierin is puur informatief en heeft geen adviserende inbreng.

3.

Energierijk Voorst, de heer Herbert Kok
Ondanks de schriftelijke afstemming tussen Gerard en Corina van Veen van Maximaal
Advies blijkt het advies minimaal te zijn. Reden: de heer Herbert Kok schittert door
afwezigheid en er is ook geen afmelding c.q. annulering binnen gekomen.

4.

Verslag vorige vergadering (07-02-2017)
N.a.v. punt 2: Fotoboek Jan Lubberts.
Wij hebben de mogelijkheid van voorintekening op onze Facebook pagina gezet
en noemen dit op de algemene ledenvergadering van 10/04.

5.

Ingekomen stukken
Algemeen
Alles via mail doorgestuurd. Voor de prijsvraag van de provincie Gelderland kunnen wij
geen ideeën ophoesten voor projecten in Terwolde e.o.
Ledenadministratie
Nieuwe leden:
Fam. Breman, Molenweg 34
José van Halderen, Kon. Wilhelminastraat 35
Beëindigd:
Mevrouw W. Hanekamp – van de Breem ( overleden )
Fleurig Terwolde
Van SV Terwolde is € 100,-- ontvangen. Gerrit heeft ook een toezegging AST ( Tom van
Mourik) voor een bedrag van € 50,--.

6.

Nieuws voor de website
N.v.t.

7.

Facebook acties en reacties
N.v.t.
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8.

Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017 – 2020
In verband met afwezigheid van 3 bestuursleden is dit punt doorgeschoven naar de
vergadering van 4 april 2017.

9.

Dorpscontactpersoon voortgang
Op donderdagmorgen 23 februari hebben Andries, Pieter en de 2 potentiele kandidaten
een oriënterend gesprek gehad met Bas van den Hoogen van de gemeente Voorst. Er is
o.a. gesproken over de inhoud van de functie van DCP, de rechtspositie,
werkgeverschap, administratieve ondersteuning.
Op 3 maart heeft Bas ons geïnformeerd over de rol die de gemeente hierin kan
betekenen. Het komt er op neer, dat de gemeente de formele werkgever wordt en de
dorpscontactpersonen detacheert bij dorpsbelangen Terwolde. Dorpsbelangen wordt
dan de materiële werkgever.
Het bestuur kan zich vinden in deze constructie, waarbij de gemeente alle
administratieve taken (opstellen arbeidsovereenkomst, salarisbetalingen, juridische
zaken) op zich neemt en dorpsbelangen de uitvoerende taken.
De volgende stap is, dat Andries nu met de 2 potentiele kandidaten zal overleggen of
deze constructie hen past en dit de basis kan zijn om formeel als dorpscontactpersoon
aangesteld te worden.

10.

Algemene Leden Vergadering 2017
a.
b.

c.
d.
e.

f.
g.

10.

(10 april 2017)

Drukken van stukken:
Alle drukwerk is gereed en klaar voor verzending.
Uitnodiging → naar facebook:
Pieter zal Peter van Vlijmen begin april vragen de uitnodiging op facebook te
plaatsen. Tevens zal Pieter proberen om de uitnodiging geplaatst te krijgen op de
Leliemelder.
Pers:
Andries schrijft een persbericht.
Financiële stukken:
Pieter nodigt de kascommissie uit. ( Henk van der Scheer en Marie Bosman )
Rondbrengen:
De uitnodigingen worden in week 12 ( 20 t/m 26 maart ) door de bestuursleden
bij de leden bezorgt.
Barbezetting:
Andries zal dit met AST overleggen.
Afwezig bij ALV:
Henk P en Jan Reinder.

Komende acties
a. Molen voortgang
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Molenbouwer is bezig met voorbereidende acties in zijn werkplaats.
Zodra de officiële startdatum bekend is wordt eerste de buurt geïnformeerd en
daarna de pers.

11.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
Geen

12.

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering om 22:00 uur.
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