Notulen bestuursvergadering PB dd. 17 december 2018.
Aanwezig: Engel, Peter, Evert, Harold, Janobe, Els, Jenny
Er wordt geen gebruik gemaakt van het inloopspreekuuur
1. Opening
Engel opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
Engel heeft 2 nieuwe bespreekpunten die worden toegevoegd aan ing. stukken
3. Notulen en Actielijst november vergadering
Notulen ongewijzigd vastgesteld
Actelijst wordt bijgewerkt
4. Vitaalgelden
Een deel van de gelden zijn besteed aan de kookpot, CWO activiteiten en de kerstmarkt. Als er geen
aanmeldingen met aanspraak op vitaalgeld voor eind van deze maand binnenkomen dan wordt het
restbedrag als volgt verdeeld: 200 euro voor de Kookpot/200 euro voor CWO en 270 euro wordt
toegevoegd aan het Rabo geld t.b.v. speelplaats Coop.
5. Rabogeld
Geoormerkt voor opleuken speelplaats bij Coop. Kor om advies vragen m.b.t. vrijheid van
invulling/welke kwaliteit/mee sponseren door gemeente??? Totaal 1270 euro. Mogelijk wordt
bedrag iets hoger omdat de Rabo nog bonusje uitdeelt.
Gesprek met heren Klaassen en de Olde van de nog op te richten energie coöperatie Land van
Vollenhove en omstreken. Zij leggen hun plannen uit. Gemeente en provincie stimuleren initiatieven
en geven mogelijk ook subsidie. Zij zijn op zoek naar bestuursleden en ook naar mensen die willen
gaan deelnemen. Locaties in Blokzijl en Vollenhove zijn reeds gevonden. Men zoekt nog naar
geschikte locatie in St. Jansklooster. Belangstellenden kunnen wij naar hen verwijzen. Zij gaan
binnenkort bekendheid geven aan hun initiatief.
6. Dorpsplan
Helaas erg weinig inbreng geweest van bestuursleden in het gehele plan. Laatste deel is besproken
en Peter zal de wijzigingen aanbrengen. Hoe nu verder? Het plan bespreken in de algemene
ledenvergadering. De aandachtspunten in het plan in ieder geval 2 x per jaar op de vergader agenda
plaatsen. De actiepunten in het plan kunnen in een apart werkdocument worden geplaatst evt.
eigenaars benoemen en dit elke vergadering terug laten komen.
Evert kent iemand die ervaring heeft met het “opleuken ”van een dergelijk stuk.(lay-out en foto’s)
7. Ingekomen stukken
- plattegrond dorp: geeft aan op welke, en dat zijn er veel, plekken problemen zijn qua onderhoud en
inrichting. Met dit document in de hand een rondgang maken met de contact wethouder en
ambtenaar is een eerste stap.
- evenemententerrein veel problemen geweest met en tussen aanwonenden. Gemeente heeft zich
er wel mee bemoeid. Wat doen wij? We hebben er nu kennis van en dat is goed. Advies voor
aanwonenden om het zelf op te lossen evt. samen met gemeente.
- mail over dorpsvernieuwingsprijs : initiatief dat niet past bij onze huidige inzet en mogelijkheden

- enquete kinderen: folder wordt afgekeurd omdat dit toch een gez. kind+ouders onderzoek is
geworden. Dit zou geen zuiver beeld kunnen geven van de wensen van kinderen. Als er geen
wijzigingen worden aangebracht houdt de medewerking van PB hieraan op.
- uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente: zal worden bezocht
8. Rondvraag
Janobe: blijft letten op de glasbak en heeft recent iemand aangesproken op plaatsen naast de bak
Evert: vraagt of de juiste mensen zijn uitgenodigd voor het overleg m.b.t de plannen herinrichten
evenemententerrein. Overleg donderdag gaat wel door.
Peter: er moet nu echt een datum worden geprikt voor overleg met Samen Klooster inzake
bankrekening
Allen: inloopspreekuur nog geen succes en qua aanvangstijd voor enkelen problematisch. Besluit:
Aanvangstijdstip weer op 19.30 uur en inloop dan om 20.30 uur.
Datum ALV donderdag 14 maart 2019
Datum volgende vergadering: maandag 21 januari 2019 om 19.30 uur

