Vergadering d.d. 5 februari 2018
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Aanwezig: Andries, Henk W., Gerrit, Gerard, Anita, Pieter.
Afwezig:
Jan Reinder, Henk P.
Gasten:
Lucia

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 (15-01-2018)
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. Voorbereiding ALV (alle acties en documenten nalopen)
10. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
11. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
Jan Reinder afwezig (ziek).
Henk Panhuis afwezig (In Japan).
Lucia aanwezig.
Pieter en Lucia zijn op cursus voor “Mijn Buurtje” geweest (14 cursisten).

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
n.v.t.

3.

Verslag vorige vergadering (15-01-2018)
Het verwijderen van de website www.theaterterwolde.net moet nog nagevraagd
worden.

4.

Ingekomen stukken
Hondenpoep, brief van gemeente. Gerrit regelt dit verder. Op 9 maart, samen met
zwerfvuil. Bestellen via gemeente? Twee dispensers + zakjes (rekening Dorpsbelangen)
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5.

Nieuws voor de website
n.v.t.

6.

Facebook acties en reacties
Evaluatie MFA melden op FB.

7.

Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017 – 2020
Concept van Andries over dorpshuis.

8.

Dorpscontactpersoon voortgang
•

Subsidie-aanvragen
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.
Het voorstel is om samen met allerlei groepen subsidie aan te vragen voor de Olde
Schole en de muziektent.
Bijv. keuken aanpassen (samen kunnen koken met bijv. bezoekers De Ontmoeting,
of met leerlingen van school), MFA rolstoelvriendelijk maken, schuifdeuren, schuine
afloop beter zichtbaar maken. Ook voor aanpassingen t.b.v. evenementen voor het
dorp (bijv. het herstel van de muziektent, maar ook aanpassingen om het pleintje
meer te kunnen gebruiken als ontmoetingsplek in het dorp door bijv. het plaatsen
van picknicktafels, een fontein, etc.
Handig om met alle partijen om de tafel te gaan zitten om subsidies binnen te halen.
Subsidiemogelijkheden samen met alle groepen bespreken:
DB, AST, Ons Genoegen, Oranjecomité, SVT, Vrienden van de molen erbij
betrekken.
Voorstel datum voor gezamenlijk overleg: Maandag 12 maart, uitnodiging samen met
Andries opstellen en sturen.

•

Hondenpoep:
Eventueel samen met NLdoet: (9 maart) hondenpoep opruimen (Vrijwilligers en
schoolkinderen). Koppelen met actie van gemeente: bordjes plaatsen. Vanuit
Dorpsbelangen: 2 dispenserbakken aanschaffen.

•

Evaluatie MFA.
Pieter, Lucia en Andries warden aanwezig bij dit overleg.
AST was bij dit overleg afwezig.
Bij de evaluatie MFA is niet gesproken over:
• Regels (contract) op papier:  inzien.
• Opbergruimte (te weinig en niet duidelijk; tegenstrijdige afspraken)
• Transparantie AST (inkomsten / uitgaven)
Wel over:
Wie is nu in praktijk “de baas” (verantwoordelijkheden)?  Wiebe overdag.
Inventaris gebouw (wie betaalt?)  Archipel
Problematiek t.a.v. communicatie met AST.

www.terwolde.net
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Wens om MFA veel breder in het dorp in te zetten.
MFA is overdag duidelijk géén dorpshuis. Buiten schooltijden om kan het wel als
dorpshuis gebruikt worden.
Dorpshuizen worden overal steeds meer overdag gebruikt.
De school heeft overdag altijd voorrang. De vrijdagmiddag is okay, rest kan alleen in
overleg. Wij willen vanuit het dorp meer tijd in het gebouw kunnen om activiteiten uit
te voeren.
Vroegtijdig signaleren is noodzakelijk. Er is immers weinig ruimte. Er komt pas meer
ruimte als de school krimpt. De school is vol. Op woensdag en vrijdagmiddag is er
beperkt ruimte.
Overleggen met Wijbe om structureel een ochtend erbij te krijgen.
Lucia zal steeds bij Wijbe vragen als er activiteiten in MFA gepland willen worden,
hierdoor voelt hij ook de toenemende druk.
Lucia wil op woensdagavond 1* per maand: activiteit in dorpshuis opzetten.(30-50
Jarigen). Lucia zal dit met Wijbe overleggen.
Deze werkwijze (direct naar Wijbe, langs AST) moet ook met AST besproken
worden.
Ook met AST overleggen over huur. (dagdelen; avonden)
Gemeente gaat terugkoppelen naar AST.
In de toekomst een andere constructie met bestuursleden uit alle verenigingen. Het
huidig contract loopt tot eind 2020.
Datum afspreken voor overleg met AST.
Andries regelt dit. 12-15 februari.
•

Mijn Buurtje.
Dorpsbewoners uitnodigen om alle mogelijkheden te tonen (19 maart).
Nieuwe naam: Www.kijkindekernen.nl
Lucia volgende vergadering weer erbij.

9.

Komende acties
a.
b.
c.
d.
e.

Molen voortgang.
Geen voortgang; vervalt als vast agendapunt
Pinautomaat.
MFA is geen optie. 2 nieuwe opties.
BOTS
Zangkoor, kerk, etc, breed uitnodigen.
Muziektent
AK wil helpen.
Voorbereiding ALV
Andries wil graag de volgorde van de agendapunten aangepast hebben. Dit wordt
aangepast. (punten: 2 t/m 8 na de pauze).
Agendapunten van bestuur:
- activiteitenlijst: de versie van vorig jaar en die van dit jaar laten zien.
Prioriteitenlijst vertellen per trekker.
- Dorpscontactpersoon Lucia stelt zich voor.
- Verbeter de buurt demo wel tonen
- Kernenbeheerteam als mogelijke acties uit rondvraag
- Molenstichting eraf.

www.terwolde.net
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- De Ontmoeting met foto’s; nieuw: paasbrunch op 30 maart.

Uitnodigingen voor vergadering rondbrengen en printen.
Begin maart rondbrengen. 250 stuks printen.
26 februari is alles geprint.
f.

10.

Toegevoegd: aanpak subsidie voor verbetering dorpshuis / evenemententerrein (evt.
ook bij molen). Besproken bij agendapunt 8.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
n.v.t.

11.

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

www.terwolde.net

Blad 4 van 4

