Vergadering d.d. 1 oktober 2018

DB-2018-08

Aanwezig: Gerrit, Anita, Henk P., Pieter, Gerard
Afwezig:
Jan Reinder
Gasten:
Lucia

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

Agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening/Mededelingen
Voorlichting Zonnepark
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vorige vergadering (3-9-2018)
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?
11. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
12. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
Henk Panhuis 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)

.

2.

Voorlichting zonnepark
Freek van Tongeren
Marc Straver (komt niet)
Werkzaam voor light source BP (British Petroleum) als planoloog.
Ca. 30 hectare oppervlakte; hiervan 25 ha puur panelen; rest aansluitingen.
SDE (stimulering duurzame energie) geeft subsidie.
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Pachten van grond voor 25 jaar.
Daarna is grond weer terug; alle apparaten eraf en opgeruimd (recycle-principe).

Voorst heeft gekozen voor zonne-energie boven windenergie onder voorbehoud van
instemming van omwonenden in alle fasen.
Volgende stap: overleg met gemeente. Omwonenden zijn geraadpleegd.
Bijgevoegd is de presentatie van Freek.

3.

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

4.

Verslag vorige vergadering (3-9-2018)
Omdat het verslag er nog niet is, worden bij de volgende vergadering twee verslagen
gecontroleerd.

5.

Zoektocht nieuwe voorzitter
Zoektocht gaat door.

6.

Ingekomen stukken
Pieter: uitnodiging 29 oktober 20.00 kennismaking nieuwe bestuur AST.
AB en LK gaan met AK praten om overleg te voeren met Archipel over gebruik
Dorpshuis door school.

7.

Nieuws voor de website
www.kijkinterwolde.nl

8.

Facebook acties en reacties
Loopt goed.

9.

Dorpscontactpersoon voortgang
Gaat goed. Beschikbaarheid Dorpshuis is wel een probleem.

10.

Komende acties
a. Pinautomaat.
Geen voortgang
b. BOTS (vervolg)
BOTS voor Alle verenigingen (Lucia)  januari (3e maandag)
BOTS-vervolg (groep-B)  10 oktober
BOTS-vervolg (groep-A)  15 oktober
c. Muziektent
MMM is start van sponsoractie herstel muziektent.
d. MFA en Olde Schole (AST)

www.terwolde.net
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Overname gepland per 1-11-2018

11.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
n.v.t.

12.

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

www.terwolde.net
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