Dorpsbelangen vergadering 10 februari 2012
Aanwezig: Jerry Holla, Oscar Haffmans, Engbert Breuker, Mathijs van der Lijke en Bert
Veld(notulist van de avond)
MKA: Drewes Tuma en Agnes Schouten
De actielijst is aan het einde van het verslag toegevoegd.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

verslag 13 januari 2012
Dorpsschouw
Verkeer en Vervoer
Informatiebord
Kerkhof/kerk
Kinderopvang
Dorpsinformatiepunt
ALV
AED
Communicatie
AB vergadering dorpshuis plannen
Jeugdwerk
Speeltuin opening
NLDoet
RTV Noord
Actualisering bestemmingsplan Gemeente Winsum
Rondvraag

1. Opening en verslag dd 13 januari 2012. Engbert opent de vergadering en heet een
ieder van harte welkom in het bijzonder Mathijs, als vertegenwoordiger van de
Stichting jeugdwerk. Het verslag van de vorige vergadering wordt onder dankzegging
aan Agnes goedgekeurd.
2. Dorpsschouw. Nog niets over binnengekomen
3. Verkeer en Vervoer. Voor wat betreft de opheffing van de buslijn: Dit is door de
vervoerder wel op tijd gemeld bij de Gemeente. De Gemeente heeft dit echter niet op
tijd aan ons doorgemaild.
4. Informatiebord. De Gemeente Winsum heeft de subsidie toekenning en vaststelling
gestuurd. De definitieve afhandeling hangt samen met de plaatsing van het
informatiebord voor 1 april 2012.
5. Kerkhof/Kerk. 8 maart 2012 komt de stichting een presentatie geven. (Zie hier voor
ook de mail, doorgestuurd aan de AB-leden). De Stichting nodigt persoonlijk
belanghebbenden uit. Dorpsbelangen informeert omwonenden.
6. Kinderopvang. Er is project subsidie aangevraagd. Deze aanvraag is in behandeling.
Gebleken is wel dat de aanvraag inhoudelijk moet worden aangepast: De begroting
moet op punten specifiek worden aangescherpt. Wordt vervolgd. Als alle stukken
klaar zijn en de subsidie binnen is, kan de Stichting worden opgericht.
7. Dorpsinformatiepunt. Er is een bijeenkomst op dinsdag 21 februari 2012 gepland
beginnend om 20.00 uur. Oscar en Engbert zullen aanwezig zijn evenals de mensen
die ook de vorige keer aanwezig waren.
8. ALV. De vaststelling van de agenda voor de ALV van 7 maart 2012 is als volgt:
-

speeltuinopening 17 maart.
Jaarverslag
Rondvraag
Referaat Jan Hut (“het mooiste dorp van Groningen”)

9. AED. Na enig beraad is besloten Oscar mandaat te verlenen: handel naar eigen
goeddunken(intern dan wel extern geplaatst) en stel de subsidieaanvraag conform op.
10. Communicatie.
- infokanalen: De communicatie verloopt nu via db@debandel.com en
info@danandel.com (voor vragen aan db). Het beheer is handen van Oscar.
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-

Website. Als het communicatiebeleid op orde is, dan zal Jort het werk van
Jonny overnemen. Eerst alleen content beheer, later ook vormgeving en advies
omtrent inrichting. Kristin bouwt een link voor Jeugdwerk. Mathijs zal advies
gaan geven over content beheer door meerdere personen.
- Jerry merkt op dat hij een aantal informatiepunten mist c.q. niet kan vinden op
de website. Dit is een van de nog te realiseren verbeterpunten.
11. planning AB-vergadering Dorpshuis. Gekozen is voor 10 april 2012 aanvang 20.00
uur.
12. Jeugdwerk. Mathijs en Kristin vormen nu samen met zittend bestuurslid Koen het
bestuur van de Stichting jeugdwerk. Motto is voorlopig consolideren: Mensen
activeren en faciliteren bij het organiseren van (ook inkomen genererende) activiteiten.
Mariska blijft inzetbaar voor het organiseren van activiteiten. Volgens Mathijs zijn de
financiën van Jeugdwerk op orde. Wel is er behoefte aan een derde peiler naast
verhuur aan gymclub en band om de financiële basis te versterken. Er wordt er
momenteel behoorlijk geklust. Er is behoefte aan een dorpsportaal voor school, jeugd,
dorpshuis en dorpsbelangen. Ook is er behoefte aan samenwerking tussen dorpshuis
en Berehoes voor wat betreft de bezetting c.q de planning van waar vinden welke
activiteiten plaats.
13. Speeltuinopening. De officiële opening van de speeltuin is gepland op 17 maart 2012
en wel tussen 15.00 en 17.00 uur. Diverse officials zijn uitgenodigd. De optie is als
Jeugdwerk, de speeltuincommissie en Appie(beheer dorpshuis) deze opening te
verzorgen. Via de school is een brief verstuurd met het verzoek aan de kinderen een
naam te bedenken voor de nieuwe speeltuin. Het is wenselijk ook een bericht voorzien
van foto naar dorpsmail, wiekslag, Schakel en eventuele andere media te sturen ook
met vermelding van subsidieverleners.
14. NL Doet. Jeugdwerk en de speeltuincommissie hebben hun aanvraag gehonoreerd
gezien. Dorpshuis heeft de aanvraag ingetrokken. Er kan die dag niet worden geklust
in het dorpshuis. Sereno heeft dan de jaarlijkse uitvoering.
15. RTV-Noord. Het programma van Rob van Dam van RTV-Noord “de Dam op” zal
dinsdag 14 februari in Den Andel worden opgenomen. In ieder geval komen de
volgende onderwerpen aan de orde: Dorpshuis( ook de zonnepanelen), De molen en de
school. Op 6 maart komt RTV-Noord opnieuw met de vraag: wat gebeurt hier
allemaal voor positiefs in dit dorp.
16. Actualiseren bestemmingsplan. Op de valreep is een Gemeentelijke mail ontvangen
omtrent het onderwerp actualiseren van het bestemmingsplan. Per omgaan de is door
Engbert gevraagd of de werkgroep toekomstvisie op de hoogte is gesteld en is
uitgenodigd. De avond is op 21 februari gepland. (valt samen met de avond over het
dorpsinformatiepunt). Jerry zal de leden van de werkgroep toekomstvisie benaderen
omtrent deze avond met de vraag deze bijeenkomst te gaan bijwonen.
17. Rondvraag:
- Oscar: Heeft de erfenis van Theo meegenomen: deze wordt gereduceerd tot de
nota van de KvK . Verder merkt Oscar op dat de inschrijving van de
bestuursleden bij de KvK gemuteerd dienen te worden.
- Jerry: Financiën speeltuin. De verwachting is er redelijk uit te springen. ( bord
met de nieuwe nog te kiezen speeltuinnaam moet er nog komen. Kunnen we
nog een bijdrage van dorpsbelangen verwachten? Dit wordt nog even
aangehouden.
- Mathijs: Op de bijeenkomst met de PvdA kan Mathijs ivm werk niet aanwezig
zijn. Wel aanwezig zijn: Jerry, Saskia, Oscar en mogelijk Engbert.
Engbert sluit de vergadering om 22.18 uur.
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Actielijst
Actie

Door Wie?

Klaar per?

plaatsen informatiebord

Drewes en Bert

voor 1 april 2012

uitnodigen dorpsgenoten presentatie
boomgaard en kerkhof bij de kerk

Oscar

voor 8 maart 2012

Uitnodigen mensen dorpsinformatiepunt

Oscar? Engbert?

voor 21 februari 2012

Aankondigen uitnodigen leden ALV

Oscar

voor 7 maart 2012

Opstellen subsidie aanvraag AED

Oscar

geen deadline

Communicatie

Oscar/Engbert/Jort

geen deadline

uitnodigen AB-vergadering dorpshuis

Engbert

voor 10 april 2012

Opening speeltuin

Jerry

voor 17 maart 2012

Bericht(met foto) verzorgen vooor schakel,
Wiekslag, dorpsmail enz ivm opening
speeltuin
Jerry/Oscar

voor 17 maart 2012

NL-doet uitnodigen vrijwilligers

Jerry en Koen

voor 17 maart 2012

actualiseren bestemmingsplan uitnodigen
leden werkgroep toekomstvisie

Jerry

voor 21 februari 2012

muteren bestuursleden KvK

Bert

asap
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