Vergadering d.d. 5 maart 2018

DB-2018-03

Aanwezig: Andries, Henk W., Gerrit, Gerard, Anita (later), Jan Reinder, Henk P., Pieter. Locatie: d’Olde Schole
Afwezig:
Aanvang: 19.45 u.
Gasten:

Agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vorige vergadering (5-2-2018)
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Facebook acties en reacties.
Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017-2020
Dorpscontactpersoon voortgang
Komende acties
a. Pinautomaat
b. BOTS (voortgang uitnodigingen en onderwerpen)
c. Muziektent
d. Voorbereiding ALV
i. Laatste check alle onderdelen.
ii. Uitnodigingen weg?
iii. Persberichten?
iv. Actiepunten:
10. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
11. AVG – gevolgen voor onze vereniging (Nieuwe privacywet)
12. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
Anita komt iets later.
Lucia afgemeld.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Agendapunt dorpscontactpersoon kan in dit overleg vervallen.
Nieuw punt 9e: MFA en Olde Schole (AST)

3.

Verslag vorige vergadering (5-02-2018)
In toekomst geen krentenbrood meer, maar is het nieuwe voorstel om met alle
vrijwilligers een avond te plannen met overleg + borrel + hapje.
NLdoet op 9 maart: hondenpoepactie. Er komen via Dorpsbelangen 2 dispensers; bij de
kerk en bij bushalte.
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Gerrit haalt spullen op (en brengt later weer terug) om 13.00 u. Om 15.00 u. start actie;
daarna iets drinken in Olde Schole.

4.

Ingekomen stukken
Kenniscafé. Stuk wordt besproken; bestuursleden worden uitgenodigd hierbij aanwezig
te zijn.

5.

Nieuws voor de website
n.v.t.

6.

Facebook acties en reacties
n.v.t.

7.

Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017 – 2020
n.v.t.

8.

Dorpscontactpersoon voortgang
Volgend overleg weer.

9.

Komende acties
a. Pinautomaat.
Geen voortgang
b. BOTS
12 maart is gepland vanaf 20.00u.
Vooraf voldoende koffie / thee verzorgen.
Wensen inventariseren vanuit alle aanwezige verenigingen en groeperingen.
Daarna moeten er projectplannen gemaakt worden, met begrotingen, eigen
bijdragen, acties, etc.
Wie namens DB erbij: GL maakt totaal projectplan.
Bij DKK kun je ondersteuning krijgen voor het op maken van een projectplan.
c. Muziektent
Geen voortgang
d. Voorbereiding ALV
i. Laatste check alle onderdelen.
ii. Uitnodigingen weg?
Ja
iii. Persberichten?
Voor Voorster Nieuws  GL deze week.
iv. Actiepunten:
Nieuw actiepunt: Beheer dorpshuis (als AST acc is.)

www.terwolde.net
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e. MFA en Olde Schole (AST)
Ruud en Tom hebben aan de gemeente aangegeven dat zij het stokje willen
overdragen aan een nieuwe club.
Zij willen op korte termijn overleg met ons om hierover te praten. Zij willen graag
voor de zomervakantie overdragen.
Hoe gaan we dit opvangen?
2 opties:
- Nieuwe bestuursleden voor AST (handhaven huidige stichting als rechtspersoon)
- Vanuit DB inregelen. (Stichting opheffen en DB verantwoordelijke rechtspersoon)
Voorkeur: Dorpsbelangen verantwoordelijk. Vorm een nieuw bestuur (3 pers.) met
linking pin naar Dorpsbelangen (zoals bij 1050; bij “De Ontmoering; en bij Fleurig
Terwolde); met meerdere bestuursleden (uit allerlei organisaties en verenigingen).
Geeft meer betrokkenheid naar en vanuit dorp. Liefst vanuit elke vereniging die het
dorpshuis gebruikt 1 lid (of meer).
Stemming: 7 bestuursleden: intentie voor aansturing via DB: 7 voor.
Vervolg:
- Z.s.m. overleg met Tom en Ruud: (agendapunt: stand van zaken; termijn; hebben
zij mensen die het willen overnemen; overdracht verzorgen; )
- bemensing regelen; AST moet dan stichting opheffen
- financiële baten overdragen aan DB

10.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
Speciale editie van Voorster Nieuws (eind februari): stukje over Dorpsbelangen met
oude teksten. Reageren naar redactie. Tekst op website aanpassen.
Andries wil zijn dankbaarheid aan elk van de bestuursleden overbrengen:
Laatste bestuursvergadering van Andries. Na 20 jaar als voorzitter gaat hij met spijt in
het hart afscheid nemen. Het wordt nu tijd om nieuwe voorzitter te zoeken.
AK blijft wel nog een aantal klussen doen (pinautomaat; muziektent; molen).
Gaat genieten van zijn vrije tijd. Heeft fijn met ons bestuur gewerkt.

11.

AVG – gevolgen voor onze vereniging (Nieuwe privacywet)
Ook melden bij BOTS.

12.

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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