Vergadering d.d. 9 april 2018

DB-2018-04

Aanwezig: Henk W., Gerrit, Gerard, Jan Reinder, Henk P., Pieter.
Afwezig:
Anita
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 (5-3-2018)
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Facebook acties en reacties.
Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017-2020
Dorpscontactpersoon voortgang
Komende acties
a. Pinautomaat
b. BOTS (terugblik)
c. Muziektent
d. AVG – acties
e. Terugblik op ALV
f.
MFA en Olde Schole (AST)
10. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
11. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
Anita heeft afgemeld.
De secretaris opent de vergadering. Dit is de eerste vergadering zonder Andries en we
moeten zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Er worden verschillende personen genoemd die mogelijk in aanmerking zouden kunnen
komen.
Zolang er nog geen nieuwe voorzitter is, zullen we een roulerend voorzitterschap
hanteren.
Volgorde: GL (9-4); JRV (7-5); HW (4-6); PN (2-7); GB (3-9); HP (1-10); AB (5-11)

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Toevoegen glasvezel:
Gerrit B. is bij vergadering geweest. Veel belangenverenigingen aanwezig. Zij
zoeken nu ambassadeurs (om bijv. een vergadering te beleggen). Volgende
vergadering 18 april in Klarenbeek. Prijs is nog onbekend (was €12,50 per
maand ofwel eenmalig €1.600).
5100 mogelijke aansluitingen. Minimaal 50% moet meedoen.
800 Mb download mogelijk. Tot 10 juni de tijd om abonnementen binnen te halen.
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Toevoegen hondenpoep verwijderen op pleintje voor Koningsdag:
Vragen aan gemeente voor handhaving; nieuwe bordjes plaatsen door
gemeente. Dorpscontactpersoon vraagt voortgang na bij gemeente.

3.

Verslag vorige vergadering (5-03-2018)
Geen opmerkingen.
Ook wordt hier het concept verslag van de ALV en het overleg BOTS besproken.
Behoudens de door Andries aangeleverde aanvullingen zijn er geen opmerkingen.
Voor de volgende BOTS wordt voorgesteld meer onderdelen van de SVT apart te
benaderen.

4.

Ingekomen stukken
Geen opmerkingen

5.

Nieuws voor de website
Het concept verslag ALV zal worden ingediend.

6.

Facebook acties en reacties
AB: stukje over Fleurig Terwolde; statiegeld actie.  JRV zal dit met Anita afstemmen.

7.

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

8.

Dorpscontactpersoon voortgang
Lucia: druk met koersbalmat (Deze is opgehaald)
Samen met Pieter: ideeën voor “Huiskamer van Terwolde”.
Nieuwe stoelen zijn er.
Prijzengeld van stichting te besteden aan aankleding dorp en olde Schole
Kijk in de Kernen wordt ontwikkeld en kost veel tijd.
Elke twee weken PN en LK hiervoor aan het werk.
Cursus is afgerond.
Nu moet de site gevuld worden. (alle verenigingen).
Opening molen. (12 mei)
Geplande vakantie: augustus.
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9.

Komende acties
a. Pinautomaat.
Vorige week overleg geweest: Olde Schole kan niet; wordt vervolgd.
b. BOTS (terugblik)
Is besproken bij het bespreken van het verslag.
c. Muziektent
Gemeente heeft het schoongemaakt; dakgoten; struiken gesnoeid;
d. AVG – acties
Geb. datum kan eraf (deze gebruiken we toch niet)
Email mogelijk? Dit zal worden gevraagd bij DKK
e. Terugblik ALV
Positief; veel positieve reacties; waardering voor portefeuilles; veel aanwezigen;
f. MFA en Olde Schole (AST)
AST gaat alle spullen voor overdracht verzamelen.==> datum nodig.
Veel klachten.
PN stuurt mail. (datum stukken klaar : 10 mei)

10.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
-

11.

voorlopig geen lage vliegroutes
12 mei opening molen + badeendenrace
Vlaggen: koningsdag: HW
4 en 5 mei: vlaggen door Louis Mulder

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering om 22:00 uur.
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