Notulen bestuursvergadering PB d.d. 16-09-2019
Aanwezig: Marleen, Els, Janobe, Jenny
01.

Opening
Marleen opent de vergadering en heet ieder welkom

02.

Brainstormen hoe nu verder
Marleen heeft Ben Hoogstede uitgenodigd om met ons mee te denken over hoe verder? Hij
heeft veel ervaring in processen en veranderingen. Uitvoerig gesproken over onze doelen als
PB, de zichtbaarheid en het werven van enthousiaste mensen. Het dorpsplan biedt heel veel
maar is niet overzichtelijk en weinig concreet. Op de manier van nu, met maar 5
bestuursleden en geen zicht op meer moeten we keuzes maken. We gaan aan de slag met
een ander model : een redelijk klein bestuur met daaronder werk(taak)groepen die zich met
1 specifiek onderwerp/bepaald doel gaan bezighouden en de opdracht resultaatgericht gaan
uitvoeren. Het is vaak een klus voor een bepaalde tijd en na terug rapporteren aan het
bestuur kan de werkgroep worden opgeheven . Deze nieuwe aanpak spreekt hopelijk
mensen aan en kunnen we heel gericht mensen vragen voor een werkgroep met een
onderwerp waar zij enthousiast over zijn en/of kennis van hebben. Ook is de tijdsinvestering
dan aanmerkelijk minder en dat zal ook aanspreken.
Actie allen: maximaal 10 specifieke onderwerpen benoemen die nu belangrijk zijn en die
geschikt zijn voor de nieuwe werkwijze. Via email elkaar toesturen voor 1 oktober.

Notulen juni vergadering zijn niet besproken. Er is gesproken over het belang van een goed contact
van het bestuur met de contactambtenaar Kor v.d. Velde. Hij wordt uitgenodigd voor de november
vergadering.
03.

Contract dorpshuis
Huidige contract: 12 x zaaltje en 1x grote zaal ongewijzigd voortzetten Actie Els

04.

Drugsbeleid
Marleen doet verslag van de gehouden bijeenkomsten. PB gaat zich niet bemoeien met de
problematiek. Is iets voor politie en gemeente. Bij vragen hierover naar deze instanties
verwijzen.

05.

Website
Ellen is er niet en kan er dus niet inhoudelijk over gesproken worden. Wel moet er nu echt
alles aan worden gedaan om een actuele website in de lucht te krijgen. Aluarth Weijs kan dat
doen. Actie: Els/Marleen contact met Ellen hierover. Ellen kan hem vragen of hij tijd heeft op
korte termijn en een prijsopgave vragen.

06.

Zichtbaar PB
Wij moeten onszelf echt beter verkopen. Stukje in NB kan veel uitgebreider en
enthousiaster(zie verslag van PB Vollenhove). De website opleuken en actueel houden.
Actie allen: ga websurfen en kijk naar sites van andere PB’s en doe ideeën op.

07.

Luilakken
Er komt geen ‘gewone’ evaluatie. De gemeente gaat binnenkort een enquête houden onder
de bewoners.

08.

Oud en nieuw huisjes
Nog lang niet alle huisjes hebben zich bij de gemeente gemeld. Reminder is ontvangen en
kan op de website worden gezet. Is wel eigen verantwoording van de huisjes zelf.
Actie Ellen

09.

Opstap Heetveld
Het gebouw wordt per 1 oktober overgedragen aan de gemeente. Een aantal inwoners
hebben contact met de gemeente over toekomstige bestemming van pand en grond. Ook
van PB wordt verwacht dat zij ideeën aanleveren bij de gemeente. Marleen heeft contact
gehad met iemand die al een goed onderbouwd plan heeft. Dan gaat het over diverse
activiteiten voor de oudere inwoners(dagbesteding/gym etc. ) en ook eventueel een aantal
senioren woningen. Vraag is wel of St. jansklooster daar niet te klein voor is…. PB wil dat de
gemeente het gebouw en de grond een blijvende maatschappelijke functie geeft in ons dorp.
Actie Marleen: brief sturen

10.

Ingekomen stukken
Worden doorgenomen. Afspraak is dat alle uitnodigingen en verzoeken aan iedereen worden
doorgestuurd(mits deze tijdig worden toegestuurd) Veel uitnodigingen om ergens aan deel te
nemen wijzen we nu af.
Actie Jenny: enkele stukken doorsturen naar Marleen en Els

11.

Rondvraag
Janobe: kan niet vergaderen in de oneven weken(voetbaltraining)
Janobe: stelt voor om via speciale app efficiënter te notuleren en acties bij te houden. Zijn
vrouw heeft daar ervaring mee. Actie Janobe: stuurt app link door ter beoordeling
geschiktheid voor ons.

12.

Sluiting
Marleen sluit de vergadering

Volgende vergaderingen:
14 oktober
25 november
16 december

