Vergadering d.d. 6 november 2017

DB-2017-10

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

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

Agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vorige vergadering (10-10-2017)
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Facebook acties en reacties.
Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017-2020
a. Prioriteitenlijst gekoppeld aan bestuursleden
b. Plannen van Aanpak per actiepunt.
c. Toekomstige indeling bestuur / werkwijze.
8. Dorpscontactpersoon voortgang
9. Komende acties
a. Molen voortgang
b. Pinautomaat
c. Muziektent
d. Etentje
e. Vergaderkalender 2018
f.
Kerstmarkt
10. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
11. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
Opening nieuwe fietstocht was vorige week vrijdag (3-11).
Het was gelukkig mooi weer. Boekjes liggen volop bij Kriebelz.
Het is een leuke tocht van ca. 30 km.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Toevoegen: kerstverlichting

 8 december 08:30 u. Eraf: 6 januari 08:30 u.
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3.

Verslag vorige vergadering (10-10-2017)
Glasvezel:
Aanleg is begonnen in Harderwijk. In buitengebied kan nog aangemeld worden: deadline
is 4 december; er zijn nu nog niet genoeg aanmeldingen.
Terwolde is qua aanleg glasvezel gepland eind 2019 (klaar).
Geen actie voor ons nodig.
Straalverbinding (huidige oplossing) levert veel klachten qua slecht bereik.
Glasvezeloplossing lijkt dus ook hier in Terwolde nodig.
Als bestaande provider (KPN) de verbindingen verbetert, zal de glasvezeloptie wellicht
niet meer nodig zijn.
Dit onderwerp zit in portefeuille bij Gerrit; hij zal dit blijven volgen.
Kerstmarkt: 21 december.
Kraam voor DB: ledenwerving; aankondiging acties volgend voorjaar.
De kraam doen we samen met Fleurig Terwolde (vrolijke aankleding)
“De Ontmoeting” heeft ook kraam (erwtensoep).
De vergunning voor de kerstmarkt is in behandeling (aangevraagd via Dorpsbelangen).
Volgende vergadering weer op agenda.
Mijn buurtje:
Pieter is met Lucia op info-avond geweest. Wilp; Terwolde; Klarenbeek en Voorst gaan
meedoen om dit echt uit te rollen. Lucia benadert nu mensen in het dorp om mee te
helpen. Over 3-4- weken volgende bijeenkomst en dan zal een PvA gemaakt worden.
Wiebe Voois zal hierbij betrokken worden.
Herstel Muziektent:
Aan Louis Boon zijn opties voor subsidies doorgegeven.

4.

Ingekomen stukken
Uitnodiging waarderingsavond 8 december.
De gevraagde actie aan ons om alle namen van vrijwilligers door te geven voor die
avond is onbegonnen werk. Veel verenigingen hebben de uitnodiging niet gehad( bijv.
IJsclub Terwolde en Nijbroek, maar ook Ouderensoos; en Werkgroep De Ontmoeting en
Fleurig Terwolde.
Henk P. belt de organisatie met het verzoek of we de uitnodiging op Facebook en onze
website kunnen zetten.
Terugkoppeling dd. 7-11: Henk P. heeft contact gehad. Doel is om zoveel mogelijk
vrijwilligers bij elkaar te krijgen. Dus delen op Facebook: graag.
Dhr. Willems: heeft aangegeven te stoppen met grasmaaien bij de molen.

5.

Nieuws voor de website
Geen nieuws i.v.m. herbouw website.

www.terwolde.net
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6.

Facebook acties en reacties
Nieuwbouw: 1800 x bekeken op Facebook.
We moeten meer melden op Facebook.

7.

Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017 – 2020
a. Prioriteitenlijst gekoppeld aan bestuursleden
• Verder uitgewerkt.
Zoektocht naar nieuwe leden: ook actie bij kerstmarkt.
b. Plannen van Aanpak per actiepunt.
• Zie Excel sheet
c. Toekomstige indeling bestuur / werkwijze.
• In groepjes (werkgroepen). Rol voorzitter wordt kleiner.

8.

Dorpscontactpersoon voortgang
Nieuwe aanvraag voor subsidie moet in november bij de gemeente ingediend worden
door Dorpsbelangen.
Het Plan van Aanpak voor 2018 is gebaseerd op de beschreven acitiviteiten,
doelstellingen en uitgangspunten van 2017 met een aantal toevoegingen zoals: het
implementeren van mijnbuurtje; meer verenigingen bezoeken en laten samenwerken;
meer contacten uitbouwen; meer activiteiten en het verspreiden van nieuws op
dorpsniveau; meer samendoen op vrijdagmiddag bij “De Ontmoeting”.
Ook zal er 1x per 6 weken gesprek met Dorpsbelangen gehouden worden over de
voortgang.
Pieter zal het nieuwe PvA indienen bij gemeente.

9.

Komende acties
a. Molen voortgang
Gaat goed door; wellicht december niet helemaal klaar. Momenteel wordt er druk
gewerkt in de werkplaats. Onduidelijk is of er nu een nieuwe molenaar komt of dat
de bestemming wijzigt in een toeristenmolen.
b. Pinautomaat
Morgen (7-11) overleg met Rabobank (bij Intermontage).
c. Muziektent
Zoeken naar geld ; renovatie-offerte is nog niet binnen.
d. Vergaderkalender 2018
Het voorstel voor 2018 wordt uitgedeeld. Graag allemaal reacties en
wijzigingsvoorstellen naar secretariaat doorgeven.
e. Kerstmarkt
Is besproken bij agendapunt 3

www.terwolde.net
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10.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
24 november: stamppot eten bij Ontmoeting.
Jeu de boulesbaan is aangepast; dit is bekostigd door het geld uit fooienpot van “De
Ontmoeting”.
Volgende vergadering op maandag 4 december

11.

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

Volgende vergadering:
Maandag 4 december 2017

Aanvang: 19.45 u.

Plaats: d’Olde Schole

www.terwolde.net
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