Verslag Dagelijks Bestuur Dorpsbelangen Den Andel 14 januari 2011
Aanwezig: voltallig bestuur, lid Oscar en gastspreker Rob van Halst
1.

2.

Ingekomen stukken
o

Brief Winsum speelvoorziening: Euro 14.500 toegezegd en dit zonder beperkingen.

o

Folder Meldpunt Zorg

o

Centrum van Jeugd en Gezin

o

Beslissing NL Doet

o

Informatiebord

o

Subsidiebeleid Gemeente Winsum

o

Afspakenkader n.a.v. Delegatie overleg. Volgende keer = 21-4-2011

o

Info n.a.v. Dorpshuizenoverleg -> naar bestuur Dorpshuis.

o

Prijsbeleid Dorpshuizen

o

Vragen KvK -> direct beantwoorden (zie ook agendapunt 6-2)

Verslag vorige keer
o

3.

Dorpsinformatiepunt gemeente Winsum
o

4.

5.

6.

Geen opmerkingen daarom goedgekeurd.

Robert van Halst introduceert zichzelf:
▪

Gemeente Opstelland Jeugdbeleid

▪

Opbouwwerker

o

Gemeente Winsum heeft gevraagd onderzoek te doen naar Dorpssteunpunt / informatiepunt in
Den Andel. Een schrijven op A4 wordt in de vergadering uitgereikt en besproken.

o

Afspraak voor volgende keer maken om zaken verder uit te werken

Biorix (Werkgroep Den Andel & fietspad)
o

Aan Dorpsbelangen is gevraagd een brief te sturen naar Gemeente Eemsmond (AP 1 Drewes
en Engbert).

o

Gerucht: Rixona gaat zelf fietspad aanleggen?

Fietspad Kruisweg
o

Zie ook mail Jerry

o

Borden worden nu geplaatst.

o

Bouw woning + werkplaats aan de Kruisweg: bouwverkeer overleggen. Dit met gemeente
bespreken!

Evaluatie Algemene Ledenvergadering 10 december 2010
o

Samenvatting naar de Schakel (AP 2 Theo)
▪

o

Inschrijving bij KvK: stand van zaken
▪

o

Oproep voor uitbreiding bestuur hierin meenemen

Er ontbraken nog wat data en handtekeningen: Theo vult gegevens aan en stuurt
gegevens retour naar KvK (AP 3)

Ledenwerving

▪
o

7.

Uitbreiding bestuur(m/v)(de laatsten hebben de voorkeur)
▪

Samenstelling werkgroep Dorpsvisie geeft andere sfeer (gemengde samenstelling)

▪

Waarom melden dorpsbewoners zich niet aan?

▪

We gaan voor maximaal 7 bestuursleden

Visie: stand van zaken

o

▪

Algemene toelichting wordt door Jerry gegeven. 12 februari of 19 maart naar het Dorp
met resultaten. Dit wordt 12 februari. Week ervoor de uitnodiging met 2 schetsen door
het dorp verspreiden.

▪

Engbert nodigt Jeanette uit en zal gelijk vragen om bijdrage in de kosten (AP 4).
Overige sponoren later oppakken.

Vergaderkosten Geert
▪

Algemeen principe: alles verantwoorden!

▪

Max Euro 100 per jaar maar wel bonnen inleveren. Bert praat met Geert (AP 5)

▪

Nu met terugwerkende kracht inregelen.

▪

Vanaf nu is het bovenstaande de richtlijn voor iedere groep.

o

Jeugdwerk

o

Speeltoestellen
▪

o

8.

Pimpen op bestaande plek. Subsidie: alle formaliteiten zijn gereed.

Onkostenvergoeding speeltuincommissie
▪

Ook deze kosten declareren

▪

Wel vooraf aangeven!

Dorpshuis (overleg)(rooster)
o

o

Festiviteitenregeling
▪

Geluidsnormen: komen wij niet aan.

▪

Rookbeleid: vanaf 2004 verboden. Of terras of aparte rookruimte. Te bepalen door
bestuur. Tot die tijd gedogen.

Gedogen rookbeleid
▪

9.

Van 17 naar 102. Een zeer goed resultaat!

1 maal per maand rookvrije (kroeg-)avond. Vrijwilligers achter de bar. Bert bijt de spits
af.

Schakel: stand van zaken
o

Een aantal nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld maar nog steeds geen vol rooster

o

Oskar geeft zich ter plekke op voor juni & juli (waarvoor dank)

10. Gasopslag
o

EDF mag proefboren

o

Er zijn 300 bezwaren opgestuurd naar Den Haag

11. Rondvraag
o

Jerry: geen

o

Drewes:

▪

▪

Irritatie over (gebrek aan) hygiëne in het Dorpshuis
Zaterdag na Bingo maar geveegd

•

Beschadigde deuren

•

Schoonmaakmiddelen in keuken

•

Meenemen in gespek met beheerder (AP 6)

2 februari: nieuwe klussenlijst

o

Theo: geen

o

Bert: geen

o

Oskar:

o

•

▪

Vergadering was interessant

▪

Hoe zit het nu met gemeentebeleid riolering / verstoppingen?
•

Vervangingsplan gemeente (eind 2010 beloofd) ?

•

Den Andel officieus in top 3 (2012) (AP 7 Drewes)

Engbert: geen

Volgende bestuursvergadering is 11 februari 2011

