Notulen vergadering PB d.d. 14 mei 2018
Aanwezig: Engel Sinke, Peter Dreves, Harold Rook, Els Loek, Evert Slagter, Ellen Mooiweer, Jenny
Boersma
Afwezig m.k.g.: JanObe Hobma, Robert Rook

1. Opening
Els opent de vergadering een heet iedereen welkom(Engel komt iets later)
2. Vaststellen agenda
Toevoegen : AVG(strenge privacy regels) als 10a
3. Notulen en actielijst vergaderingen in mei en april.
Geen op/aanmerkingen
Actielijst: Harold+JanObe: campingeigenaren benaderen over aanpak hondenpoep(alleen
camping Lok nog niet)
Jenny: contact zoeken met KPN over slechte mobiele ontvangst(geen aanspreekpunt KPN)
Jenny: Kor vragen voortgang klacht aanrij route(vakantie Cor)
Jenny: OVKK uitnodigen voor april of mei( 14 mei, inmiddels afgezegd)
Jenny: buurtwerker van Sociaal werk in de Kop uitnodigen voor april vergadering(zijn
geweest)
Engel: jaarverslag schrijven en rondsturen naar bestuur(is gedaan)
Els: kascontrole en kas cie regelen(geregeld)
Peter en Els: 1 x per jaar spreken over bankrekening derden (evaluatie)
Els: controle financiële paragraaf matrixbesluit(nog niet)
Engel: laatste navraag bij bewoners over dorpsplein(is gedaan)
Engel: wijkagent vragen voor alg. ledenvergadering( niet gedaan)
Els stuurt notulen jaar vergadering(is gedaan)
Els contact met gemeente over entrees Fiets oversteek(is gedaan maar blijft actiepunt)
Engel Mail naar bieb + dorpshuis over dorpsplein(is gedaan)
Els Cor vragen waarom niet bij het overleg met brommer rijden(is gedaan)
Jenny datumprikker voor matrix schrijven(kan af)
Els mail Ronnie wordt er duur, verlichting rondom de kloostermuur is leuk maar eerst goed
nagaan of dit breed gedragen wordt(is gedaan)
Engel (Els) Dodenherdenking 2x bezoeken in klooster en Vollenhove(kan af)
Actie houdt ons dorp schoon actie in de bosjes afval prikken(??)
Contact sociaal de kop -> Voorrangsregel kloosterweg daar voor inzetten(even aanhouden)
Glas opruimen op het evenementen terrein bewustwording(aandacht voor vragen)
4. Notulen alg. ledenvergadering
Els heeft verslag aangepast.
5. Dorpsplein stand van zaken
Schiet niet op. Contact met Chris lukt niet wegens vakantie ambtenaar.
6. Entrees en gesteentetuin(actueel)
Hek: plaats? Even bekijken

Geheel ziet er prima uit. Opmerking over parkeerplaatsen dat die te klein zijn en niet goed
liggen t.a.v. de omgeving(hoogteverschil)
Tevredenheid over gratis plaatsing van mooie schuilhut.
Entrees: er zijn zeer recent 2 bomen geplant daar waar er 2 waren gekapt(Kloosterweg)
Helaas is de stoep nog niet hersteld. Navragen bij Chris.
Fietsoversteek: niets mee gebeurd. Schandelijk. Hierover gaan we berichten in de NB en
weer contact hierover met Kor. Gemeente aansprakelijk stellen ingeval van een ongeluk.
7. Taakverdeling
Er worden diverse wijzigingen doorgevoerd. Els verwerkt deze en stuurt deze aan iedereen .
8. Matrixen 2018
Er zijn 2 momenten voor indienen: voor de zomervakantie en in november.
Suggesties:
- Evenemententerrein oppimpen in samenspraak en samenwerking met COV
- 2e schuilhut bij het tunneltje met uitzicht op de Wieden
- Vervangen bankje bij de Krieger
9. Vitaal gelden
Verdeling van de 1800 euro minimaal tussen 2 partijen en maximaal 5 . Suggestie om in de
Nieuwsbode daar melding van te maken en kort uitleggen waar deze gelden voor bedoeld
zijn.
10.Planning commissie schrijven nieuw dorpsplan/beleidsplan
Er moet een heel nieuw plan worden geschreven: aangepast aan het hier en nu. Peter en
Engel doen voorwerk en iedereen wordt geacht de statuten en het huidige plan goed door
te nemen en opmerkingen daarover door te geven aan de beide mannen. Op 31 mei willen
Engel en peter dan hun ideeën bespreken met het hele bestuur. Bijeenkomst bij Jenny
Bergkampen 23 om 19.30 uur.
10a AVG
Ook wij krijgen hiermee van doen. Navragen bij OVKK of er al richtlijnen zijn voor PB’s.
11.Ingekomen stukken
- Verzoek van Hoog-Overijssel om bijdrage. Navragen bij omliggende PB’s of zij ook
meedoen en met hoeveel en stichting vragen waar het nodig is.
- Verzoek meedoen licht parade: krijgt antwoord
- Email Ronnie over vlaggetjes. Els maakt contact hierover.
12.Rondvraag
Evert: vraagt aandacht voor het goed bijhouden van dorpsagenda op website en vanuit
klooster bruist : kijken naar links over alles wat in het dorp leeft.
Evert: ook PB heeft de mogelijkheid om zich te presenteren op 1 A 4tje in een map met alle
belangrijke instanties in het dorp(koffietafel Coop)
Peter: leest ingezonden stuk uit NB voor dat gaat over hondenpoep. Wat doen wij ermee?
Contact opnemen met spec. ambtenaar en vragen om handhaven+ benoemen in
redactioneel stuk van PB in de NB.

Peter: evaluatie oudejaar huisjes; prima verlopen in de gemeente maar St. Jansklooster
krijgt standje over het afval hout dat niet was toegestaan en afgevoerd werd op kosten van
de gemeente. Ook hier de bevolking eens op aan spreken in de NB.
13.Sluiting
Els bedankt een ieder voor de inbreng en sluit af(Engel had vergadering al verlaten).
Volgende vergadering: maandag 18 juni 2018 om 19.30 uur
Actielijst:
1

Hondenpoep problematiek +{ medewerking campingeigenaars.Contact gemeente

Jenny

2

Contact KPN slecht bereik

Jenny

3

Klachten aanrij route/contact Kor

Jenny

4

OVKK uitnodigen

Jenny

5

1 x per evaluatie bankrekening derden

Peter+Els

6

Controle financiële paragraaf matrix

Els

7

Actie houd ons dorp schoon

???????

8

Contact sociaal de Kop i.v.m. oversteek

pm

9

Plaats hek bij gesteentetuin de juiste plek> Kijken en doorgeven aan Els

allen

10 Ontevredenheid over de parkeerplaatsen bij gesteentetuin/navraag bij Wim

Els

11 Herstel stoep Kloosterweg navraag bij Chris

jenny

12 Fietsoversteek klacht bij Kor

Jenny

13 Taakverdeling aanpassen en rondsturen

Els

14 Matrix invullen en opsturen voor de zomer

allen

15 Herschrijven dorpsplan/beleidsplan 1ste voorstel maken

Peter+Engel

16 Navraag bij OVKK over AVG

Jenny

17 Verzoek om bijdrage van Hoog Overijssel : navraag bij buurt PBs

Els

Vraag waarvoor nodig

Jenny

18 Licht parade antwoorden

Jenny

19 PB presenteren in map Coop

Jenny

20 Contact met Ronnie over alle emails en over vlaggetjes

Els

21 Dorpsplein plannen: Chris aanspreken+ uitnodigen alle betrokkenen

Jenny

22 Contact met COV over evenemententerrein

Evert+Robert

23 Afspraak over overdracht sociale media van Sylvia naar Ellen

Ellen

