Notulen bestuursvergadering PB d.d. 19-11-2018
Aanwezig: Peter, Engel. Janobe, Els, Evert, Jenny
Inwoners hebben geen gebruik gemaakt van het inloopspreekuur.
Vitaal gelden: Mv. J. van Benthem . de vertegenwoordigster CWO vertelt over de door het CWO
georganiseerde activiteiten : o .a. gym, koersbal, bingo. Subsidie gemeente vervalt per 2019. Zij zijn
nu op zoek naar nieuwe bronnen en dat kan nog wel wat actiever gebeuren. Het is moeilijk om
sponsoren te vinden. Zaalhuur Dorpshuis is een behoorlijke kostenpost. Meer geld vragen van de
deelnemers is een optie. Dit jaar krijgen ze uit onze Vitaal gelden een bedrag van 500 euro en dat
werd dankbaar aangenomen.

1. Opening
Engel opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
Agenda wordt onveranderd vastgesteld
3. Notulen en actielijst oktobervergadering
- Boombankje staat er nog wel maar moet worden gerepareerd
- Actielijst is bijgewerkt
4. Dorpsplein
Peter doet verslag van de oktober bijeenkomst met alle betrokkenen en gemeente. Goed
gesprek na een wat trage start. Tekeningen nu akkoord dus kan er gestart worden met de
werkzaamheden en Kor heeft toegezegd de tekeningen te sturen naar Dorpshuis en Bieb. De
gemeente gaat de werkzaamheden z.s.m. inplannen.
5. AVG
Het protocol is grotendeels het ontwerp dat de OVKK heeft aangeleverd. Kleine wijzigingen
worden nog aangebracht en dan is dit het privacy agreement waar wij mee gaan werken.
6. Vitaal gelden
We hebben nog niet alle geld uitgegeven. Wachten of er in december nog een verzoek komt
voor in aanmerking komen voor een bijdrage. Is dat niet het geval kunnen we overwegen en
besluiten om de partijen die al eerder een bijdrage hebben gehad nog een keer blij te maken.
Kerstmarkt krijgt brief met het dringende verzoek geen ballonnen meer te gebruiken. Dit
staat een eventuele nieuwe gift in de weg.
7. Dorpsplan
Niet iedereen heeft tevoren gereageerd op het toegestuurde concept plan. Tijdens deze
vergadering blijkt wel dat het concept is gelezen en in redelijk tempo wordt het plan
bijgesteld en dat kan omdat Peter en Engel al heel veel voorwerk hebben gedaan. Peter
noteert de wijzigingen en zal dit veranderen in het concept document. De bijlage: oranje
tekst vanaf pag.13 wordt huiswerk voor allen. Commentaar hierop inleveren bij Peter voor
1 december 2018.

8. Ingekomen stukken
Els: heeft vraag gekregen of er iemand wil meedenken over de infoborden bij de gesteente
tuin. Els gaat dat zelf doen
Els: kreeg via email het verzoek aan PB om mee te denken over een info avond/ Men is bezig
met het oprichten van een energie coop in Vollenhove en omstreken. Een beetje vreemd
omdat er al veel instanties zijn die zich daarmee bezighouden binnen onze gemeente. Het is
niet de taak van PB om voor particuliere organisaties reclame te maken en info
bijeenkomsten te organiseren. Els stuur de email nog aan ons door en gaat ons standpunt
hierin aan hen overbrengen.
9. Rondvraag
Peter: ergernis over de stickers van Barskop die na het festijn nog overal opgeplakt zitten.
Peter: wij moeten de firma Rook, ondernemer van het jaar, toch wel feliciteren als PB.
Janobe zorgt voor een leuk pakket en gaat dat zelf brengen.
Els: moeten we nieuwe bestuursleden gaan zoeken? Peter stelt voor om te wachten tot het
nieuwe dorpsplan definitief is en we weten welke koers we gaan varen en dan gericht gaan
zoeken naar bestuursleden om mensen die een bepaald project kunnen doen.
Allen: moeten we doorgaan met het inloop halfuurtje? Zo ja, misschien een half uur later? In
decembervergadering besluit hierover nemen.
Allen: ontevredenheid en zorgen overheersen. Te weinig mensen die echt actief willen of
kunnen participeren. We moeten te vaak uitnodigingen afslaan omdat we geen
vertegenwoordiging kunnen sturen. We maken nog steeds te weinig gebruik van social
media. Zo kunnen we niet doorgaan. Na het voltooien van het dorpsplan moeten wij ons
beraden over hoe nu verder(korte termijn maar ook in de toekomst)

Volgende vergadering: maandag 17 december om 19.00 uur

