Vergadering d.d. 3 september 2018
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Aanwezig: Gerrit, Anita, Jan Reinder, Henk P., Pieter.
Afwezig:
Gerard
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 (2-7-2018)
Zoektocht nieuwe voorzitter
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Facebook acties en reacties.
Dorpscontactpersoon voortgang
Komende acties
a. Pinautomaat
b. BOTS - vervolg
c. Muziektent
d. AVG – voortgang acties
e. MFA en Olde Schole (AST)
f.
Datum etentje?
10. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
11. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
Gerrit Bouwman is dit keer aan de beurt als roulerend voorzitter.
Zolang er nog geen nieuwe voorzitter is, zullen we een roulerend voorzitterschap
hanteren.
Volgorde: JRV (7-5); HW (4-6); PN (2-7); GB (3-9); HP (1-10); AB (5-11)

Huizen Twelloseweg (promofilm van MorgenWonen). Navragen bij Anouk ter Havest.
Mailwisseling geweest tussen Anita en Arjan Klein hierover. (zie bijlage)
1 Oktober is woningmarktonderzoek voorfase (16.30 u.). Anita, Pieter en Gerrit zullen
hierbij aanwezig zijn. Op 27 september is om 19.30u een voorlichting bij Kriebelz.
Zonnepark Ossekolkweg (gedurende 25 jaar). Dhr. V. Tongeren (van Light source BP)
zal door Pieter worden uitgenodigd om dit plan te komen toelichten tijdens de volgende
vergadering.
Nieuwe planten van Fleurig Terwolde. Dinsdag (10.00 u.) zal door Dennis van De Lelie
de cheque worden overhandigd aan Fleurig Terwolde van de statiegeldactie.
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Vrienden van de Molen: voorstel voor herinrichting van terrein. Nu ziet het erg rommelig
uit bij de molen. Het nieuwe stichtingsbestuur gaat dit oppakken.
Vrijwilligersmarkt op 5 oktober (van 16.00 – 19.00 u. bij gemeentehuis). Doel: vrijwilligers
in contact brengen met organisaties.
Weekend in september georganiseerd door Oudheidkundige Kring Voorst t.g.v. 200 jaar
gemeente Voorst.

2.

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

3.

Verslag vorige vergadering (2-7-2018)
N.a.v. glasvezel: Het intekenen is afgerond. De aannemer gaat nu de planning opstellen
voor het aanleggen van de infra in het buitengebied. In 2019 moet het gereed zijn.

4.

Zoektocht nieuwe voorzitter
Nog niemand gevonden

5.

Ingekomen stukken
5 september volgend overleg BOTS. (19.30 u.)

6.

Nieuws voor de website
n.v.t.

7.

Facebook acties en reacties
n.v.t.

8.

Dorpscontactpersoon voortgang
Gaat goed.

9.

Komende acties
a. Pinautomaat.
Bij Coop komt geen pinautomaat (besluit van hogerhand Coop).Qua gebied heeft
Terwolde wel recht op pinautomaat.
b. BOTS (vervolg)
Volgende in januari met ondernemers.
c. Muziektent
MMM is start van sponsoractie herstel muziektent.
d. AVG – acties
klaar
e. MFA en Olde Schole (AST)
Nieuw AST-bestuur: Anita (vz); Betsy (pm); Alfred G. (secr.) JRV.
Ingang: 1-7-2018

www.terwolde.net
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10.

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 21:30 uur.

www.terwolde.net
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