Notulen van de 235e vergadering van de Dorpsvereniging Midwolde gehouden op dinsdag
10 februari 2016 om 20:00 uur in het Theehuis
Deelnemers:
Petra de Bruin
Johan Wouthuis (afw)
Ingrid Duiker
Gerrit Knol
Jos Leber (notulist)
Geert Kruiter

Financiën
Secretaris
Activiteiten coördinatie en AED
Houtwallen/communicatie met boeren, paasvuur
Duurzame energie, ICT, P+R Leek, onderhoud Theehuis
Voorzitter



Vaststelling Agenda



Notulen vorige vergadering goedkeuren



Actiepunten vorige vergaderingen bespreken: Allen



Status financiën Petra



Bestuurssamenstelling



Jaarvergadering:
- datum: dinsdag 22 maart as aankondigen
- gele boekje
- presenteren?



Activiteiten: Ingrid
- Bijwonen vergadering werkgroep DuurZSaam Actief
- Happy Hour 26 febr?
- Paasbrunch 2e Paasdag 28 maart?
- Paasvuur 28 maart



Kwaliteitsimpuls Nienoord: Geert



Onderhoud Theehuis: Jos
- Controle door brandweer
- Zonnepanelen en warmteboilers



Status Contributie en Inkies bonnen 2016



Ontbreken van email tbv nieuwsbrieven en gaan nieuwsbrieven over of door Midwolde: Jos



Veilig verkeer in Midwolde 30 km, Pasop 60 km: Jos



Correspondentie in/uit: Jos
- E-mail over houtkachels en rookoverlast van Henk Smits
- Vragen van Erik Zoethout
- Waterberging de Drie Polders info avond op dinsdag 23 febr as



Rondvraag

3. Actiepunten vorige vergaderingen
AED hertraining oppakken
Er wordt volgens Ingrid niet op e-mail gereageerd. De oorspronkelijke trainer had het ook heel
druk. Ingrid wil hulp van Bert de Boer vragen om het oorspronkelijke contact weer te herstellen.
Aktie: Ingrid neemt contact op met Bert de Boer
Volgende week is er ook weer contact met Lettelbert om hierin samen te werken.
Contact opnemen met vuurbestuur of de tent ook kleiner gebruikt kan worden
Tent zou tegen extra kosten kleiner gemaakt kunnen worden. Punt afvoeren.
Afrekening/opbrengst fietstocht 2015
Dit is afgerond. Punt afvoeren
Ale Hoogewerf vragen of hij de contributie voor 2014 wil innen
Ale gaat het toch niet doen en Ingrid heeft Jannie Verwoerd bereid gevonden om de contributie
over 2014 en 2015 te innen, de INKIES bonnen (2x) te overhandigen en dit te combineren met het
verder invullen van het machtigingsformulier voor automatische incasso zodra dit gereed is.
AED verplaatsen bespreken/regelen
De AED heeft een eigen accu en zou verplaatst kunnen worden. Het hek bij de zijingang is niet op
slot en daarom is verplaatsing (nog) niet nodig. Anders moet er tzt aan de zuidkant een plek
gevonden worden. Punt kan afgevoerd.
Contact opnemen met Marianne Oosterhuis
Marianne heeft aangegeven van een bestuursfunktie af te zien.
Ganzenfoto op onze website
We hebben de ganzenfoto van onze website verwijderd en contact via e-mail gehad hierover met
de fotograaf. Hij gebruikt een zoekprogramma op internet om te zien waar zijn foto’s op internet
staan en blijft bij zijn claim van 125 euro. Wij gaan hier niet verder op in. Punt afvoeren.
4. Status Financiën
We hebben conform de verwachtingen weer een behoorlijke reserve van 60K.
De omzet van INKIES voor 2015 was dusdanig goed dat nog een bedrag aan huur nabetaald
moet worden van 6.050 euro oa omdat we de eerste maand huur voor februari 2015 hadden
uitgesteld. Er is overeengekomen dat dit bedrag over de komende maanden wordt uitgesmeerd.

5. Bestuurssamenstelling
Er is bij de nieuwjaarsreceptie door Geert een oproep gedaan voor de funktie van secretaris en op
basis daarvan heeft er een gesprek plaats gevonden maar de kandidate lijkt door twijfel toch af te
haken. Geert gaat komende week nog andere kandidaten polsen en probeert dit dan af te ronden.
Aktie: Geert gaat kandidaten benaderen voor bestuursfunktie van secretaris
6. Jaarvergadering
- De datum is vastgesteld op dinsdag 22 maart en die zal via de eerstkomende nieuwsbrief en in
de kalender op de website aangekondigd worden door Ingrid.
Ingrid doet aankondiging jaarvergadering

- Jos heeft een eerste opzet met oa een activiteitenoverzicht gemaakt voor het gele boekje 2016
en Geert zal hiervoor zsm een nader voorstel doen en een concept jaarverslag schrijven
- Geert vraagt Ingrid om een inleiding voor het gele boekje te schrijven en Ingrid zal Geke
Brouwers om een bijdrage vragen over de gymclub
- Jos stelt voor om meer te presenteren en vooral plaatjes te gebruiken
7. Activiteiten
Bijwonen vergadering werkgroep DuurZSaam Actief
Ingrid heeft kennis gemaakt met de werkgroep. Er zijn al weer veel leuke plannen in de maak.
Happy Hour 26 febr gaat door en de Paasbrunch is op 2e Paasdag 28 maart
Paasvuur 28 maart
Gerrit vraagt na of en hoe het vuurbestuur het dit jaar gaat doen en laat dit via e-mail weten.

8. Kwaliteitsimpuls Nienoord
Geert zat in deze groep en afgesproken was dat er een foto reportage van gemaakt zou worden
en daar was een contractje voor om dit in de vorm van een boekje uit te brengen.
De kosten voor 100 stuks à ca € 10 komt dus op € 1000. De kosten worden verrekend met de
opbrengst van de boekjes.
Aktie: Geert stemt dit verder af
9. Onderhoud Theehuis:
Er is door de brandweer een controle uitgevoerd en behalve de noodverlichting en verlichte
borden waar we al mee bezig waren moet er een brandwerende deur naar de bovenwoning
komen en de muur erboven moet met gips en steenwol ook brandwerend gemaakt worden.
Ook moet er een gekoppeld alarm systeem aanwezig zijn en werken. Dat betekent dat wanneer er
beneden of boven brand uitbreekt dan moeten de alarmen (gekoppeld) op beide plaatsen tegelijk
af gaan.
Zonnepanelen en warmte boilers
Samen met een leverancier en Hans de Bruin is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor zonne
energie, maar die investering kan gezien het grote verbruik van meer dan 50.000 kWh per jaar
niet uit tenzij hier subsidie op gaat komen. De stroomtarieven zijn boven een verbruik van 10.000
kWh met ca 7 cent per kWh zo laag dat dit niet uit kan.
Ook zonnecollectoren kunnen niet uit omdat horeca vaatwassers het water zelf electrisch
verwarmen. Als vervanging van de CV uit 2005 aan de orde is zullen we opnieuw bekijken of
zonnecollectoren ingezet kunnen worden in combinatie met nieuw aan te leggen vloerverwarming.
Gezien de subsidie van € 4.500 die de Gemeente Leek aan dorpen wil geven lijkt het nu beter om
te investeren in verbetering van de isolatie van het Theehuis

10. Status contributie en Inkies bonnen
Bij de vorige vergadering was al besloten om op automatische incasso over te gaan. Er zal door
Petra een automatische incasso contract worden aangevraagd bij de RABO bank en Jos zal
zorgen dat er geautomatiseerd vanuit de ledenadministratie een machtigingsformulier wordt
aangemaakt. De suggestie is om deze machtiging bij de contributie inning over 2015 (en voor de
Pasop ook over 2014) gelijk te overhandigen en bij voorkeur ondertekent mee terug te krijgen.

11. Ontbreken van email tbv nieuwsbrieven en gaan nieuwsbrieven over of door Midwolde
Het via de post versturen van nieuwsbrieven is in de praktijk te bewerkelijk voor leden die geen email hebben. Je ontkomt er tegenwoordig niet aan om een e-mail adres te hebben. Bij de
contributie inning zal bij die leden nogmaals gevraagd worden of ze nog steeds geen e-mail adres
hebben en er zal worden aangegeven dat anders de buren ze mogelijk even kunnen informeren.
Ook zal aandacht worden gegeven aan de namen van de gezinsleden om die volledig te krijgen.
Allen: Aktie om leden met ontbrekende e-mail adressen te benaderen en anders afspraken te
maken over wie deze leden mogelijk kan informeren.
Het voorstel van Jos is dat dit over Midwolde of over Midwolmers zou moeten gaan. Hier zijn nog
geen afspraken over gemaakt.

12. Veilig verkeer in Midwolde 30 km, Pasop 60 km
De gemeente Leek heeft een politie rapport aangevraagd over de situatie in Midwolde ivm hun
aanvraag voor plaatsing van een spiegel. Besloten is om eerst dit rapport af te wachten en daarna
te bepalen of wij als dorpsvereniging iets gaan doen.
Voor de situatie aan de Pasop ligt het initiatief bij Robert Sikkenk die contact op zou nemen met
bewoners van de Fanerweg om eventueel samen iets te ondernemen. De Pasop is overigens een
provinciale weg waarvoor de Gemeente dus geen verantwoordelijkheid heeft.
Er is een tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld op het Mienscheer (parallelweg langs de A7) ivm
transport van aarde van de suikerfabriek. Heeft dus niet met tegengaan sluipverkeer te maken.
13. Correspondentie in/uit
Er is via de secretaris een e-mail over houtkachels en rookoverlast van Henk Smits binnen
gekomen. Jos heeft hierover contact opgenomen met Henk en die geeft aan dat als hij zelf echt
last van rook ondervindt hij betrokkene daarop zal aanspreken. Geen verdere aktie nodig
Vragen van Erik Zoethout van 5 maart 2015 die nog niet beantwoord zijn. Jos heeft een concept
antwoorden gemaakt. Besloten wordt dat Jos contact opneemt met Erik of dit nog actueel is en
wat de bedoeling (nog) is.
Aktie Jos: Is er nog aktie nodig op de vragen van 5 maart 2015?
Jos deelt mee dat er samen met bewoners van de Lettelberterdijk en van de Pasop (voor zo ver
ze hier direct mee te maken hebben) een informatie avond met de gebiedscommissie ZWK is
gepland over de waterberging in de Drie Polders op dinsdag 23 febr as in het Theehuis.
Mogelijk dat we hier een nieuwsbrief over maken of even noemen op de as jaarvergadering.

14. Rondvraag
Geen
Volgende vergadering
Er is verzuimd om een nieuwe volgende vergadering af te spreken

Actielijst
Datum

Actie

Door

Status/Update

19-2-2015

AED hertraining oppakken

Ingrid

8/10/15 Er komt een
inventarisatie deelnemers
9/2/16 Contact opnemen
met Bert de Boer

21-5-2015

Ingrid komt met nadere informatie over AED
en EHBO evt samen met andere
dorpsverenigingen

Ingrid

8/10/15 We gaan het eerst
voor onszelf regelen
gezien de aantallen

13-8-2015

Met Ingrid van der Woude afstemmen of de
2015 bonnen langer geldig mogen blijven en
of dit gecontinueerd wordt voor 2016.

Geert

10/12/15 Geert overlegt
nog een keer met Ingrid

13-8-2015

Ale Hoogewerf vragen of hij de contributie
voor 2014 wil innen

Ingrid

8/10/15 Ale is bereid dit te
doen voor de noordzijde
A7 voor 2014 en 2015
10/2/16 Jannie Verwoerd
neemt dit over

8-10-2015

Declaratieformulier voor afrekenen van
activiteiten.

Petra
Jos

10/12/15 Is gereed en Jos
vraagt Erik dit op de
website te zetten

8-10-2015

Biljart overeenkomst (laten) maken en
bespreken

Geert

Er is nog overleg met
Henk Smits en Siep
Kemmen over de inhoud

10-12-2015 Jos zal een voorstel voor investering in
duurzame energie voor het Theehuis maken.

Jos

10-12-2015 Plan maken voor uitvoering van automatische Petra/
incasso van de contributie
Jos
10-2-2016

Geert gaat kandidaten benaderen voor
bestuursfunktie van secretaris

Geert

10-2-2016

Boekje met foto’s kwaliteitsimpuls Nienoord.
Geert stemt dit verder af

Geert

10-2-2016

Aktie om leden met ontbrekende e-mail
adressen te benaderen en anders afspraken
te maken over wie deze leden mogelijk kan
informeren.

Allen

10-2-2016

Is er nog aktie nodig op de vragen van Erik
Zoethout van 5 maart 2015?

Jos

