Verslag Bestuur Dorpsbelangen Den Andel 2 september 2011
Aanwezig: Engbert, Saskia, Jerry, Bert, Oskar, Coen, Theo

1.

2.

Ingekomen stukken
o

Burendagdoos wordt door Engbert terplekke overhandigd.

o

Dossier zaak Kruisweg is voor secretaris.

Verslag vorige keer (8 juli 2011)
o

3.

Verslag Dorpsvisie overleg met / bij gemeente
o

4.

o

6.

7.

8.

Geen verslag ontvangen. Navragen bij Jeanette Appelhof

Speeltuinplan
o

5.

Verslag goedgekeurd.

Nieuw plan aangevraagd:
▪

Firma Donkergroen is benaderd maar heeft nog niet gereageerd.

▪

EIbe/Hoeksema heeft wel gereageerd: ziet er goed uit en daar gaan we
mee verder

Combineren met de Burendag op de 24e. Engbert is dan niet aanwezig. Jerry en
Saskia doen oproep aan het Dorp.

24e September - Burendag
o

Dagplan wordt door Saskia en Jerry opgesteld

o

Engbert doet oproep deelname via de dorps email.

o

Materiaal gordijnrails

o

Opruimen achter podium

AED
o

Oskar gaat naar navragen bij gemeente.

o

Hebben er zich mensen aangemeld? Nee!

o

Hoe kunnen we een en ander concreet maken? Contact leggen met projectgroep
subsidie -> Oskar neemt actie.

o

Lokatie: dorpshuis of Aaltje?

Geld en contributie
o

Programma is aangeschaft en in gebruik genomen.

o

Eerste resultaten worden door Bert op de vergadering uitgedeeld en toegelicht.

Jeugdwerk
o

Ontwikkelingen bestuur: moet ververst worden. Zij doen oproep aan het dorp.

9.

o

Flyer door Dorp is deels verspreid!

o

Ouders van jeugd benaderen voor potentiële bestuurs kandidaten.

o

Oude Dijk 90 & Kruisweg benaderen!

o

Geen aanmeldingen dan 1 beheerstichting in Den Andel formeren.

o

Over 3-4 weken afronding. Coen is er volgende keer weer bij om met
Dorpsbelangen te overleggen.

o

Bij werving vragen om bijdrage activiteiten en/of bestuur

Peuterspeelzaal
o

Kids to Be. Indien geen voortzetting dan als alternatief stichting 4 uur
Berenhous

10. Website: hoe verder?
o

Eiegen website?

o

Gr/Fr/Dr standaard portal? Engbert heeft hier geen relatie meer mee/ niets
meer gehoord

o

Jean Pierre vragen

o

Werkgroep Vorm en Inhoud wordt gevormd:
▪

Engbert/Theo/jean Pierre/Jord

▪

Banners van sponsoren meenemen

11. Zonnepanelen
o

Zelziuz willen er graag ruchtbaarheid aan geven

o

Oranjefonds heeft Appeltje van Oranje
▪

Voor 28-9 inzenden in het kader van Duurzaamheid

▪

Meedingen voor 15 tot 20.000 Euro

▪

Project moet half jaar lopen

o

Combineren met individuele initiatieven in Den Andel (die zijn er genoeg)

o

Uurtje brainstormen aan plannetje. Thema avond Dorpshuis / Berenhous
▪

Programma ontwerpen

▪

Paraplu is Dorpsbelangen. Wie o wie?

▪

Thema: Duurzaam Den Andel

▪

Engbert maakt mailtje met oproep

▪

Coen en Bert doen mee met brainstormen

12. WMO vergadering (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
o

Volgende week 9-september toelichting /presentatie aan Dorpsbelangen (op
gemeentehuis Winsum)

o

Oskar en Engberts nemen deel.

13. Bestuurssamenstelling
o

Er heeft zich geen nieuwe secretaris gemeld

o

Er is wel een potentiële kandidate die nog wordt benaderd door Engbert

o

In verband met de vele initiatieven is (ook verdere) versterking hard nodig

14. Rondvraag:
o

Oskar: AED belangstelling?

Volgende vergadering: 14 oktober om 20:00 (2e vrijdag van de maand)

