Verslag Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Den Andel op 9 december 2011

Aanwezig: het bijna voltallige bestuur bestaande uit Engbert Breuker, Bert Veld, Jerry Holla en Theo
la Mark . Drewes Tuma is met kennisgeving afwezig.
Aanwezig de volgende leden: Oscar Havermans, Jan Steenhuis, Coen Noordman, Menno, Jeroen, Ria
Twindersum, Johanna Davids.

1 Opening
Om 20.10 wordt de vergadering geopend.

2 Verslag vorige keer
Geen op of aanmerkingen.

3 Peuterspeelzaal
Toelichting Jeroen: de ppz wordt voortgezet als stichting Kinderopvang Den Andel. We waren met de
gemeente constructief bezig maar nu toch weer blokkades:
-

3 jaar huurperiode maar kan nu per maand opgezegd worden
Bijdrage gemeente staat op losse schroeven.

Plan ligt nu bij de gemeente & de raad moet nog akkoord gaan.
Draagvlak bij de ouders wordt / is geregeld: 13 gezinnen hebben al of niet voor zondag a.s. (11
december 2011) hun medewerking toegezegd.
➔ Snel reageren / niet verslappen / kop erbij houden.

4 Werkgroep Dorpsvisie
Toelichting Jerry / Theo:
-

Speeltuin blijft speeltuin
Berenhous blijft (tot nader order) staan
Bouwen op voetbalveld zit in de pijplijn

Plan was goedgekeurd maar nu geeft de gemeente er een aparte draai aan.
Gezamenlijk gedaan: behoefte gepeild jong / kleine huishoudens na scheiding / oud. Plan opgesteld.
Nu eis van de gemeente: dorp moet kopers regelen! Intentieverklaringen is echter het maximaal
haalbare en daar wordt de werkgroep voor ingeschakeld om die te organiseren / te verzamelen.
De eerst komende vergadering van de Werkgroep zal hier echter mening over vormen. Komt hier op
terug bij het Dagelijks Bestuur van Dorpsbelangen.

Jeroen verlaat de vergadering wegens andere verplichtingen.

5 Stand van zaken Dorpshuis
Toelichting Bert:
Het Dorpshuis is een zelfstandige stichting. Er is al veel gebeurd maar is nog niet zelfstandig.
Mei 2005 begonnen met het bestuur:
-

-

Schuldsanering. Oude rekeningen + lijk in de kast (energierekening Essent (Euro 10k)
Verbouwingen:
o 1e fase sloop kleedruimtes voor biljard
o 2e fase nieuwbouw kleedruimtes + toiletgroepen
Exploitatie op orde maar geen reserve

Er wordt door Bert toelichting op de opbrengstgegevens van de zonnepanelen gegeven.
Bert en Engbert zijn voornemens uit het dagelijks bestuur te treden. 19 december is er overleg met
algemeen bestuur. Belangstelling? Roept u maar!

6 Jeugdwerk
Toelichting Coen:
Het huidige bestuur bestaande uit Jolanda, Mariska en Coen bestaat 5 jaar waarvan de laatste 2 jaar
Mariska en Coen actief zijn geweest. Wel veel actieve leden (speelweek, Sinterklaas, etc.).
Er zijn 2 nieuwe bestuursleden gevonden: Cristien en Matthijs . In januari is de bestuursoverdracht
waarbij Cristien de linking pin wordt naar het bestuur van Dorpsbelangen.
Geld gaat nu goed. Er zijn vaste huurders en er is subsidie van de gemeente.
Na werken in de speeltuin is er gestart met werken in Berenhous (soosruimte, elektra, bar). Start is er
dus.
Oudere jeugd aan laten haken (na hun lagere schooltijd). Gaan nu vaak naar Baflo.
Voorstel Jan: andere kinderen aantrekken. Klein dorpje dus je zit op elkaars lip.

7 Speelveld
Toelichting Jerry:
Er heeft een artikel in de Ommelanden gestaan (waarin sponsoren door ons onduidelijke redenen
niet zijn vermeld).
Van complex plan van Euri 60.00 uiteindelijk naar Euri 24.00- door o.a. bijdrage van de gemeente en
collecte in eigen dorp. Contact met de gemeente is nu positief.

3 Dagen bouwtijd (berg en toestellen plaatsen). Laatste 2 dagen waren er maximaal 14 vrijwilligers.
Dit wordt als zeer positief ervaren.
Komend weekend half dagje betondag.
Volgend jaar maart tijden NL Doet dag een feestelijke opening organiseren. Wordt georganiseerd
samen met Jeugdwerk. Jerry zal subsidie aanvragen. Coen combineert dit met een / de aanvraag voor
de verbouwing.

8 AED
Toelichting Oskar:
-

EHBO informatie is opgehaald
o Bemiddeling
o Pakketkeuze / onderhoud

-

Er ligt een concreet plan: Euro 1600 aanschaf en Euro 150 onderhoud per jaar
Eventueel kast en extra verwarming voor buitenplaatsing
Financiering: gemeente geeft niet thuis. Geen beleid.
o In Baflo zijn reeds 4 toestellen geplaatst
o In Den Andel 0 (nul)
Er zijn 12 BHVers in Den Andel. Die mogen bedienen. Dit is te organiseren.
Ria kijkt naar mogelijkheden van aanschaf via haar werkgever
Projectsubsidie gemeente of particuliere financiering
Waar ophangen? (combineren met informatiebord?)
Terug naar de gemeente en hen aanspreken op maatschappelijke verantwoording.

-

➔ formeel verzoek doen!

9 Communicatiestructuur
Toelichting Engbert:
Dit jaar veel energie gestoken in allerlei zaken maar niet in / aan communicatie.
Er is een workshop geweest over het wie wat waar wanneer en waarom
Samenvatting van deze workshop wordt door Engbert gepresenteerd.
Oskar wordt benoemd tot spin in de communicatie.
Mail en website hebben prioriteit.
-

Website: Jort & Jonny opvolgen
Mail: email adres van Theo formeel overdragen aan Oscar en Menno (die wil wel in de
redactie/journalistiek)

10 Bestuurders zaken
A – Kascontrole. Bert licht dit toe aan de hand van een slide.
Vergaderkosten relatief hoog maar er wordt ook veel vergaderd (minimaal 1 maal per maand).
Eigen vermogen omgezet (gesplitst) in voorzieningen.
Bloemetje en informatieboekje: Agnes Steenhuis gaat dit vanaf nu doen. Fam Bevers krijgt 28-12 de
sleutel van hun huis aan de Oude Dijk.
De kascommissie bestaande uit Jan en Geert hebben hun controle gedaan en vragen de vergadering
de penningmeester decharge te verlenen. Het geen de vergadering ook doet.
Nieuwe kascommissie: totdat een ander zich aanmeldt zullen Jan en geert de controle blijven doen.
B – Bestuursleden één keer per drie jaar wisselen.
De secretaris (Theo) treedt dit jaar af. De (nieuwe) werkzaamheden van de secretaris bestaan uit het
opstellen van de agenda’s in samenwerking met de voorzitter en het maken van de verslagen. Er is
nog geen opvolging maar 2 potentiële kandidaten worden met deze nieuwe taakomschrijving apart
benaderd.
C – Uitbreiding bestuur
-

Secretaris: agenda en verslag
Aanwezig op vergaderingen
o Zoek, zoek, zoek!
Oscar wordt als formeel lid van het bestuur gekozen.

Rondvraag
Theo: geen
Johanna:
-

Onderhoudsplan Bosjes Kruisweg? Engbert zal dit toesturen.

Oskar:
-

-

Eerder aangemelde secretaris wederom benaderen in verband met afgeslankte vorm.
o Vriendin van Henk Idema (Dini de Vries)? Ook benaderen!
Jeu de Bouclé baan in gebruik? Bert: nee. Er ontbreekt een verharding laag waardoor spelen
niet mogelijk is (ballen vallen direct dood). Wordt volgend jaar verzorgd. Ook heeft Appie
aangegeven hier activiteiten omheen te organiseren (hapje, drankje, wijnproeverij).
Waarom zo weinig inwoners aanwezig op deze vergadering?
o Hoeft niet / gaat goed want anderen doen het wel
o Geen belangstelling
o Vrijdag is een slechte dag
o Geen nieuwswaarde
o We nemen het mee in de communicatie!

Jan:
-

De schakel: hoe zit het met rooster? Lijst is beschikbaar. Meenemen in de communicatie
(Oscar). In principe geen bestuursleden op de lijst.

Menno: geen
Ria:
-

Informatiebord? Koen en Bert geven live demo: de gemeente heft een exemplaar bij het
Dorpshuis afgeleverd ter plaatsing. Wordt ingegraven tegenover inrit Dorpshuis (bij glasbak).
Er is nog geen beleid geformuleerd over het gebruik.

Bert: geen
Om 22:22 sluit de voorzitter de vergadering.

