Verslag bijeenkomst 29-10-2019
Onderwerp
Bestuurssamenstelling.
- Functie voorzitter vacant.
Bij nader inzien blijkt Oscar Haffmans geen secretaris te zijn, maar gewoon
bestuurslid. Daarmee is ook de functie secretaris vacant.
- Op de website DenAndel.nu staan onder het kopje “wie doet wat”
invullingen van taken die niet meer relevant zijn. Deze invulling moet
opgeschoond worden.
- Rudolf geeft aan tot uiterlijk eind maart 2020 te willen proberen “de
ballen in de lucht te houden”. Vanaf april 2020 zal Rudolf alleen nog
penningmeester taken vervullen.
Vorige bijeenkomst:
- Snelheidsbeperkingen: Gemeente Hogeland is beleid aan het
ontwikkelen om in alle kernen waar een 30 km/u limiet geldt een uniforme
dorpsingang constructie voor te schrijven en daar budget voor vrij te maken.
- Rudolf gaat na of er een mogelijkheid is betonbakken te plaatsen
zoals bij de ingang van Westernieland.
- Engbert gaat na of er een mogelijkheid is fietssymbolen aan te
brengen op de rode fietsstroken op de Andelsterweg (conform
Westervalge).
- Informatie voor welkomstpakketjes vrijwel gereed. Kosten van
linnen tasjes worden opgevraagd.
- Voor een presentatie/instructie gebruik AED EHBO-Baflo uitnodigen.
De te gebruiken code is 2503.
- Voor de Netwerkavond van 12 november zullen jongeren worden
uitgenodigd.
Naamgeving bijeenkomsten:
Er bestaat verwarring over de relatie tussen Netwerkavonden en Kernteam
avonden.
Bij ontbreken van enige vorm van bijeenkomsten in de afgelopen jaren zijn
als verbeterpunten opgemerkt dat het wenselijk zou zijn 3 à 4
Netwerkavonden per jaar te organiseren en dat het om “de vinger aan de
pols” te houden nuttig zou kunnen zijn om eens per maand bij elkaar te
komen om na te gaan of er in de tussentijd zaken aan de orde zijn die in het
dorp bekend moeten zijn.
Deze avonden hebben de naam “Kernteam” bijeenkomst meegekregen als
naam die gebruikt werd bij de mensen die de Netwerkavonden
voorbereidde.
De naam “Kernteam” klinkt elitair en dekt de lading niet.
De avonden zullen:
Inloopavond Bewoners Den Andel
gaan heten.
Wanneer: elke laatste dinsdag van de maand (behalve december)
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Onderwerp
Waar: Dorpshuis “Op Streek”.
Aanvang: 20:00 uur.
(Eventueel te wijzigen in “De Schakel”.)
Uit het Dorp.
Pannakooi
- bekendheid/acceptatie nog niet voldoende Ria zal op de
Netwerkavond van 12 november haar eerdere presentatie nogmaals
houden.
- Begroting aanschaf en begroting onderhoud voorgelegd. Ria schiet
begrotingstekort aanschaf voor. Er blijft gezocht worden naar
middelen om begrotingstekorten te slechten.

Actiehouder

(Janke)

Ria/Marja
Ria

Verzilveren Dorpsvernieuwingsprijs.
Prijs is toegekend aan de vereniging. Voor verdeling van de prijs komen
activiteiten in aanmerking die door leden van de vereniging zijn geïnitieerd .
Alle vertegenwoordigers van deze activiteiten wordt verzocht aan te geven
óf zij in de prijs willen delen en zou ja, daarvoor een motivatie te geven.
Op de Netwerkavond van 12 november zal aan de hand hiervan een
verdeling worden gemaakt.

Allen/Marja

Voorbereiding Netwerkavond 12 november.
Suggesties die gedaan zijn zullen worden doorgegeven aan Marja.
Uit vorige Netwerkbijeenkomst.

Dorien/Rudolf

Openstaande actie: schoolbord. (zie ook vorig verslag).
Wellicht kan op een schoolbord in De Holm aangegeven worden wat er
wordt gedaan en waar je eens zou willen neuzen.
Van de Gemeente.
Geen berichten ontvangen.
Mededelingen.
Engbert heeft bij de Gemeente Hogeland een laadpaal voor elektrische
auto’s aangevraagd. Standpunt is: je hebt een oprit bij je huis, dus je komt
niet in aanmerking.
Op basis van e-mail wisselingen is de Gemeente nu aan het overwegen of er
niet één centrale laadpaal per dorp zou moeten komen.
Wordt vervolgd.
Volgende bijeenkomst: 26 november 2019

Rudolf

