Vergadering d.d. 5 september 2017

DB-2017-08

Aanwezig: Andries, Henk P., Henk W., Jan Reinder, Gerard, Anita, Pieter
Afwezig:
Gerrit
Gasten:
AST: Ruud Mulder, Tom v. Mourik

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

Agendapunten:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

1.

Opening/Mededelingen
Overleg met bestuur AST
a. Welkom
b. Rol AST in de keten (met Archipel; school; gebruikers, verenigingen)
i. Visie
ii. Doelen
iii. toekomstverwachtingen
c. Jaarlijks overleg met vertegenwoordigers van alle gebruikers mogelijk?
d. Meubilair;
e. Drankassortiment.
f.
Rondvraag
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
a. Matanze festival
b. Open monumentendag
c. Muziektent
Ingekomen stukken
Dorpscontactpersoon voortgang
Rondvraag en nieuws uit Terwolde
Sluiting

Opening/Mededelingen
De voorzitter heet allen welkom. Een speciaal woord van welkom voor Ruud en Tom, die als
bestuur van AST aan die overleg deelnemen.

2.

Overleg met bestuur AST
a. Intro.
Dit overleg is ook op verzoek vanuit de Algemene Leden Vergadering van
Dorpsbelangen t.a.v. het punt “rol dorpshuis”. Ruud en Tom hebben dit gebruikt om
dit overleg te plannen.
b. Rol AST in de keten (met Archipel; school; gebruikers, verenigingen)
Tijdens de ALV werd gesproken over de Rol van het dorpshuis in de toekomst.
Zowel van AST als vanuit DB zijn hierover bepaalde visies.
Doel van dit overleg is ook om te bezien of die visies met elkaar stroken.
Overdag is er weinig ruimte qua tijd voor meer gebruik van het dorpshuis.
De school heeft overdag de eerste rechten.
AST heeft altijd overleg met Wijbe (praktisch). Formeel is Archipel de verhurende partij.
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Bij de start van het dorpshuis in de nieuwe opzet zijn de toen geldende tijden van overdag
ingedeeld (bijv. dinsdagochtend 10-11 dansgroep; woensdagmiddag yoga; woensdagochtend
(yoga Diana)) vastgelegd in het contract (met tijden). De vervallen tijden (door bijv. opheffen
van groepen) zijn door de school ingevuld; maar zijn volgens het contract bruikbaar voor nietschoolse activiteiten.
Bij nieuwe aanvragen voor gebruik overdag moet dit opnieuw besproken worden.
Onze nieuwe dorpscontactpersoon wil regelmatig overdag het dorpshuis gaan gebruiken om
nieuwe initiatieven op te starten.
Lucia gaat bijv. op vrijdag 10-11 ontbijt verzorgen i.h.k.v. de dag van de mantelzorg (07.0011.00) in het dorpshuis. (keuken + grote ruimte). St. Tamara ondersteunt dit initiatief. AST
gaat dit met Wijbe overleggen. Terugkoppelen direct aan dorpscontactpersoon met cc aan
DB.
AST: een deel van de verenigingen wordt ouder en er vallen geregeld verenigingen weg.
Misschien dat met de komst van de dorpscontactpersoon er weer meer nieuwe initiatieven
bijkomen.
Eigen toekomst AST: er is weinig werk mee gemoeid; verenigingen regelen en organiseren
alles zelf; alles gaat goed. Dus kan zo gecontinueerd worden. AST verhuurt en de rest doen
de huurders.
c.

Jaarlijks overleg met vertegenwoordigers van alle gebruikers mogelijk?
Dit is verwaterd door de geringe belangstelling. Er komen ook heel weinig vragen; vandaar
dat dit overleg vervallen is. Ontvangen klachten worden direct opgelost.
DB: het lijkt toch heel verstandig om een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren, zodat alle
gebruikers alle klachten/vragen/opmerkingen kwijt kunnen. Zou ook bijv. elke 2 jaar kunnen.
Onvoorspelbaar hoeveel mensen komen. Verwachtingen vanuit AST zijn niet zo hoog.; maar
wellicht toch wel zinvol. AST zal dit intern bespreken.
Communicatie is moeilijkste was er is; bij problemen en klachten voorkeur voor bellen of
aanspreken en niet via mail.
Financiën AST: budgetneutraal. Beperkte buffer. Archipel is financieel eindverantwoordelijk.
Huurprijzen zijn afhankelijk van verhuur.

d. Meubilair;
Meubilair is slecht aan het worden. AST zal dit opnemen met Archipel.
e. Drankassortiment.
Verzoek om andere rode en witte wijn. Voorstel inbrengen bij AST. Liefst wijn van bij de Lelie.
f.

Rondvraag
Alarm: gaat nu goed.
Compliment: altijd koffie bij JdB op woensdag ochtend.

================== Afsluiting overleg met AST.===========================

Conclusie: We zullen wachten op uitnodiging en acties vanuit AST.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Sommige punten van de rest van de agenda zullen vervallen
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3.

Verslag vorige vergadering (04-07-2017)
Pinautomaat: RABObank heeft aangegeven dat Terwolde recht heeft op pinautomaat. Waar is
nog niet bekend.

4.

Ingekomen stukken
2-10- Overleg dorpen: doorgeven dat Andries en Lucia zullen gaan.
Kern met pit  Andries
DKK “Red de Veluwe” .
Namens DB zullen we de petitie tegen vliegroute Lelystad ondertekenen.

5.

Nieuws voor de website
n.v.t.

6.

Facebook acties en reacties
Open Monumentendag: 9 september.
Bekend maken via Facebook.
Matanze molenfestival: 16 september
Theaterprogramma van 14.00- 21.30 u. op Matanze.
e
Toegangsgeld is voor buffer 1 onderhoud molen.
Speciale molenkrant als bijlage in Voorster Nieuws.
Ook veel voor kinderen te doen.
Vrijwilligers gezocht !!!!  doorgeven aan Andries.

8.

Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017 – 2020
Volgende vergadering

9.

Dorpscontactpersoon voortgang
DORPSCONTACTPERSOON : hoe nu verder?
AK en PN hebben regelmatig overleg met Lucia over voortgang; vragen; wensen.
Mijn buurtje: voorlichtingsdag eind oktober binnen gemeente Voorst.
Hoe kunnen wij als DB haar ondersteunen?
Bijv. door Lucia periodiek bij bestuursverg. DB uitnodigen voor overleg.
Bezig met website.  commentaar naar Lucia sturen.
Voorstel moderner visitekaartje.

10.

Komende acties
Kijken op website DB; vernieuwing loopt; commentaar?
Stuur dit dan naar: l.kiesbrink@gmail.com

11.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
Volgende vergadering DB wordt verschoven van 3 oktober naar 10 oktober..
Agenda in oktober;
Prioriteitenlijst gekoppeld aan bestuursleden
Toekomstige indeling bestuur / werkwijze.
Muziektent moet opgeknapt worden. Sponsors gezocht (subsidies)

12.

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering om 22:30 uur.
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