Vergadering d.d. 15 januari 2018

DB-2018-01

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

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 (4-12-2017)
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Facebook acties en reacties.
Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017-2020
Dorpscontactpersoon voortgang
Komende acties
a. Molen voortgang
b. Pinautomaat
c. BOTS
d. Muziektent
e. Kerstmarkt (evaluatie)
f.
Voorbereiding ALV
10. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
11. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen

De vergadering is verschoven van 8 naar 15 januari.
Aanwezig: allemaal; allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda

Toevoegen:
+ aanpak subsidie voor verbetering dorpshuis / evenemententerrein (evt. ook bij molen)
+ evaluatie MFA op 23-01-2018

3.

Verslag vorige vergadering (10-10-2017)
•

N.a.v. kerstmarkt:
de kerstmarkt bleek een heel geanimeerd geheel; krachtig: grote betrokkenheid van
school en kerk; heel druk. Goed weer. Na afloop helpt iedereen met opruimen. Geslaagd
gebeuren.
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4.

•

N.a.v. Glasvezel:
toch doorgegaan; net 50,1 % aanmeldingen.
Is ook onderdeel van “Voorst onder de loep”.
Gemeente gaat snel internet stimuleren (vooral in buitengebied); ziet hier de noodzaak
ook wel van in.

•

N.a. v. Kerstdiner:
43 aanmeldingen; geslaagd evenement.

•

N.a.v. Muziektent:
2 nieuwe stalen bankjes staan er al + nieuwe vuilnisbak.

•

Fleurig Terwolde:
sponsoring van Lions is niet structureel.

•

Krentenbroden stoppen vanaf nu.

Ingekomen stukken
Dorpenplatform. Item ter bespreking.
Voorst onder de loep: doorstroming woningen (ouderen). Geen plek vrij in dorpen tenzij
voor hogere huur. Probleem Beschrijven en naar Bas sturen ter bespreking in raad.
Voorbeelden zoeken en tellingen doorvoeren.
Wijnproeverij: gemeld bij AST; wij zullen bericht krijgen. Wanneer?????

5.

Nieuws voor de website
AK zal opmerkingen doorgeven aan Wiebe; Lucia en Peter

6.

Facebook acties en reacties
Kleinere stapjes worden meer gemeld. Ook wel meer reacties.

7.

Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017 – 2020
a. Prioriteitenlijst gekoppeld aan bestuursleden
Periodiek bijhouden
Melden bij jaarvergadering.
b. Plannen van Aanpak per actiepunt.
• Meer leden: PvA ligt er; acties volgen
• Dorpshuis: AK + JRV ook rekening houden met evaluatie MFA
• Nieuwbouw: AK en AB; rekening houden met doorstroming. 
parkeerplekken (AB)
• Fleurig Terwolde: klaar (incl bloembakken; hondenpoep; etc.)
• OV: blijven bewaken; Marijke Wegerif vervangt Cecile v.d. Linden.
c. Toekomstige indeling bestuur / werkwijze.

8.

Dorpscontactpersoon voortgang
PN nodigt uit voor februari.

www.terwolde.net
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Geen nieuws.
Deze maand start 1e bijeenkomst voor “Mijn buurtje”  zoekt overkoepelende naam

9.

Komende acties
a. Molen voortgang
Enkele Terwoldenaars willen molenaarscursus gaan volgen (in Twello)
b. Pinautomaat
Volgend overleg over locatie is 23 januari (14.00 u.)
c. BOTS
Via dorpscontactpersoon
d. Muziektent
AK wil op persoonlijke titel (ook als afgevaardigde van DB) gaan helpen.
e. Kerstmarkt (evaluatie)
Is besproken (n.a.v. vorig verslag)
f.

Voorbereiding Algemene Leden Vergadering (19 maart )
Jaarverslag: concept besproken
Financieel overzicht: 5 euro extra negatief.
Toelichting op posten
Website Theater Terwolde stoppen?
Kerstmarkt: nog 13,42 over (dus negatief geboekt bij uitgaven)
Verder akkoord.
Contributieverhoging per 2019 aankondigen in 2018
Uitnodiging vergadering:
- Andries aftredend
- Dorpsplan + acties + personen gekoppeld
- Presentatie “Mijn buurtje” door Lucia + PN
- Afscheid Andries (hapje en drankje)
- Nieuwbouw: plan van gemeente tonen (indien vragen)
- Rondvraag

g. Toegevoegd: evaluatie MFA op 23-01-2018 (hoofdlijnen) 15.30u.
Aanwezig vanuit Dorpsbelangen: PN, AK, LK,
Inbreng vanuit DB: (ervaringen; visie)
- Agenda (digitaal) AST niet actueel.
- Cafégedeelte moet ruimer beschikbaar zijn voor dorp (m.u.v. tussentijdse
schoolopvang)
- Communicatie met AST en andere partijen (school, Archipel) niet goed.
- Gebruiksafspraken opnieuw bekend maken (vuile was, etc.)
- Wie is nu in praktijk “de baas” (verantwoordelijkheden)
- Regels (contract) op papier:  inzien.
- Opbergruimte (te weinig en niet duidelijk; tegenstrijdige afspraken)
- Transparantie AST (inkomsten / uitgaven)
- Inventaris gebouw (wie betaalt?) (Archipel ?? ; AST ?? )

www.terwolde.net
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h. Toegevoegd: aanpak subsidie voor verbetering dorpshuis / evenemententerrein (evt.
ook bij molen)
Vanuit provincie zijn meerdere subsidies beschikbaar om dorpshuizen beter in te
richten voor hun functie. Ook voor dorpen om activiteiten te organiseren (bijv. voor
evenementenplek). Vrienden van de molen wil bij molen evenemententerrein; ook bij
muziektent.
Graag met alle betreffende partijen gezamenlijke subsidieaanvraag namens heel het
dorp.

10.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
o

11.

Schoolstraat: gedrag van jeugd op straat; Lucia en jeugdconsulent van gemeente

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

www.terwolde.net
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