
Aanwezig: Marja, Mariska, Anne, Engbert, Menno, Rudolf, Tim 

 

ALV 

 

Datum vastgesteld op 8 november! Het wordt een gecombineerde ALV en netwerkbijeenkomst 

met de volgende agenda: 

 

Agenda ALV 

 

1. Kascommissie. Toelichting Bert 

2. Jaarverslag 2016 (wordt ook op www.denandel.nu online gezet) 

3. Bestuurswisseling  

 

NB Notulen maken hiervan! Presentielijst maken.  

 

Netwerkagenda 

 

Dorpsvisie:  

- Punten van bijeenkomst mei presenteren adhv thema's 

- Hoe nu verder? Planning en acties 

- Film tonen 

 

Wat speelt er? Ook adhv de thema's 

- Energie 

- Kerk in het dorp 

- Bank bij de speeltuin plaatsen 

- Verkeerswerkgroep/Stampij afronden (Agnes en Marja stoppen, wie wel?) 

 

Actiepunten voor deze bijeenkomst: 

 

● Uitnodiging, Brief/flyer:  

 

- iedereen is welkom, alleen leden hebben stemrecht. 

- Andere kandidaten? 

- Agenda 

>> Tim/Engbert? (samen iets tikken als aftredend en aantredend voorzitter? Ik tik deze week 

wel een voorstel) 

 

● Dorpsvisie resultaten rondmailen in de aanloop, per thema. (zoals ik de aanloop naar de 

bijeenkomst in mei). Check tafelheer/dame. Spanningsboog weer opbouwen.  

 

● Jaarverslag online zetten: Tim (te ontvangen van Bert) 

 

 



 

 

Dorpsvisie 

 

Budget gemeente: Dorpsbudget plus Dorpvisie is apart. Janet reageert niet. Engbert gaat ook 

nog eens remindern 

 

Film van 20 mei bekeken: Mooi, maar ook lang. Webversie korter 

 

Communicatie: opbouwen boog middels thema 

 

Planning richting afronding: einde jaar site af. Begin 2018 presentatie tijdens 

netwerkbijeenkomst 

 

Papieren uitwerking: teksten site printen/bundelen 

 

Het moet geen statisch plan worden maar een doorlopend plan wat constant aangepast wordt 

aan nieuwe vraag/omstandigheden. 

 

Presentatie: Van grof naar fijn: van brede visie naar concrete afvinklijst wat er moet gebeuren in 

het dorp.  

UItvoering: mensen moeten verantwoordelijkheid willen nemen in uitvoering van punten. Als 

niemand het op wil pakken gebeurt het niet. Dit is een open proces wat iedereen moet kunnen 

zien. De nieuwe website faciliteert hierin.  

 

Communicatie Netwerk Den Andel 

 

● Wie is Netwerk Den Andel? Open inloop, geen bestuur. Het netwerk bestaat uit iedereen 

die mee doet. Er is/zijn wel kernteam/actiegroepen/taskforces/thema’s (dorpstuin etc). 

HIervan wordt jaarlijks gekeken of er nog animo is. Contactpersonen staan op 

denandel.nu 

 

● Het hosting pakket (incl. Domeinregistratie en support) bij Axtion is erg duur en beperkt. 

Dit zal worden opgezegd. (Inmiddels gebeurd). Overstap naar Webreus (goede 

ervaringen Tim): 45 euro ipv 200 per jaar.   

● Dorpsmail: Ook gerelateerd aan overstap zal de beheeromgeving hiervan veranderen. 

Tim zal de regie van de Dorpsmail op zich nemen en de komende tijd de communicatie 

vanuit het netwerk en Dorpsbelangen stroomlijnen: 

 - periodieke nieuwsbrief ipv ad hoc 

 - Duidelijkere e-mails met info in de mail ipv bijlage. 

● Website denandel.nu: na overstap provider zullen Anne en Tim deze vernieuwen en 

klaarmaken voor het ‘dragen’ van de Dorpsvisie plannen en andere 

communicatiemiddelen.  

 



Lopende zaken/openstaande vragen 

 

● Kerkje rolstoelgeschikt: beheer door kerkgemeente, van stichting Groninger Kerken. 

Mariska mailt Menno die hier verder mee aan de slag gaat.  

● Speeltoestellen opslag: naar speeltuin, Engbert heeft een neef die kan keuren/in die 

branche zit. Klaas Schuurman gemeente.  

 

 


