Vergadering d.d. 12 november 2018
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Aanwezig: Gerrit, Anita, Henk P., Pieter, Gerard, Jan Reinder
Afwezig:
Lucia
Gasten:
Otto Hettinga

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

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

Opening/Mededelingen
Voorlichting Energierijk Voorst (Otto Hettinga)
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vorige vergadering (3-9-2018 en 1-10-2018)
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. MFA en Olde Schole (AST)
e. Kerstverlichting
f.
Kerstmarkt
g. Vergaderrooster 2019
11. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
12. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
Anita Boon is dit keer aan de beurt als roulerend voorzitter.
Zolang er nog geen nieuwe voorzitter is, zullen we een roulerend voorzitterschap
hanteren.
Volgorde: AB (5-11); JRV (3-12); GL (7-1); HW (4-2); PN (4-3); GB (1-4); HP (6-5);

2.

Voorlichting Energierijk Voorst
Otto Hettinga (Energierijk Voorst) komt als gast.
Otto is lid van Energierijk Voorst. Doelstelling van deze stichting: met, voor en door
burgers bijdragen aan duurzamer Voorst.
Zij stimuleren projecten. Denk aan windmolenpark, energiebesparingen in en om het
huis, zonnepanelen.
Voorbeeld: in Voorst 800 brieven verstuurd, 100 respons, 36 met actie.
Nu willen ze actie voeren in Terwolde, Teuge, Klarenbeek en Twello.
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Initiatief door gemeente Voorst en Energierijk Voorst.
Isolatie-mogelijkheden en/of zonnepanelen. (15 % collectiviteitskorting ).
Twee aangesloten leveranciers (voor zonnepanelen en voor isolatiemogelijkheden).
In principe bedoeld voor particuliere woningen.
Voor grote oppervlakten (agrarische bedrijven of grote schuren) is het wellicht handiger
hier een speciale offerte voor te laten makken.
Op 11 december (19.00 u.) wordt een voorlichtingsavond bij Kriebelz gehouden.
Ondersteuning door DB door plaatsing op site, facebook, www.kijkinterwolde.nl , etc.
Niet voor huurwoningen.

3.

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

4.

Verslag vorige vergadering (3-9-2018 en 1-10-2018)
Beide verslagen zijn akkoord.

5.

Zoektocht nieuwe voorzitter
Mogelijke kandidaat in gesprek……

6.

Ingekomen stukken
Geen bijzonderheden

7.

Nieuws voor de website
www.kijkinterwolde.nl loopt; “oude’ website zal worden ondergebracht in de nieuwe/

8.

Facebook acties en reacties
Loopt goed.

9.

Dorpscontactpersoon voortgang
Subsidieaanvraag voor 2019 is klaar en gaat naar gemeente.
Mantelzorgersontbijt was een groot succes.

10.

Komende acties
a. Pinautomaat.
Alle bestaande pinautomaten van alle banken gaan weg; er komen nieuwe
(universele) voor terug (op minder plekken).
Rabobank trekt zich uit deze discussie terug.

b. BOTS (vervolg)
BOTS-vervolg (groep-B)  21 november

www.terwolde.net
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c. Muziektent
6300 euro opgehaald. Een bijdrage van 500 euro vanuit DB wordt tijdens deze
vergadering toegezegd. Overhandigen met mooie foto en persbericht. Wordt
geregeld door PN.
d. MFA en Olde Schole (AST)
Financieel de touwtjes aan elkaar knopen
e. Kerstverlichting
Ophangen: 8 december 08.30 u.
PN belt Hissink voor meebrengen verlichting vanuit de opslag
HW; HP; GL; zijn aanwezig bij het ophangen
HW belt Be Wassink
Afbreken: 5 januari.
Beeld inpakken: 29 december
HW; GB zijn hierbij aanwezig
f.

Kerstmarkt
Bij kerk is dit jaar geen kerstmarkt; (school doet niet mee)
Alternatief: op 8 en 15 december: bij molen: marktje. (11.00 – 16.00)
(kerstbomen; glühwein; kerstbakjes; koffie, etc.)

g. Vergaderrooster 2019
JRV stopt wegens verhuizing als bestuurslid bij DB (bij ALV in maart)
Vergaderrooster blijft gelijk. (elke eerste maandag)

11.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
T. Kooistra had brief gestuurd met verzoek om leefbaarheidsonderzoek in Terwolde uit
te voeren. We zullen antwoorden: geen interesse; pas geweest.
Er is besloten dat de km-vergoeding bij gebruik van eigen auto voor Dorpsbelangen
wordt verhoogd van 19 naar 25 cent.

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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