Notulen van de 242e vergadering van de Dorpsvereniging Midwolde gehouden op dinsdag 28
februari 2017 om 19:30 uur bij Jos Leber
Deelnemers:
Petra de Bruin
Erik Zoethout
Ingrid Duiker
Gerrit Knol
Jos Leber (notulist)
Geert Kruiter

Financiën
Website, ICT, paasvuur, communicatie en ledenadministratie
Activiteiten coördinatie en AED
Secretaris, P+R Leek, Onderhoud Theehuis
Voorzitter

•

Vaststelling Agenda

•

Notulen vorige vergadering

•

Actiepunten vorige vergaderingen: Allen

•

Status financiën Petra
- automatische incasso en contributie inning 2017 (artikeltje in gele boekje)

•

Activiteiten: Ingrid
- Afspraken met Ingrid van der Woude over energie avond 14 maart: Jos
- Afspraken rond Happy Hour
- Afspraken ivm jaarvergadering 21 maart 2016

•

Paasvuur 2017 status update: Erik

•

Gele boekje 2017 : Allen/Jan Gietema
- status van artikelen : Allen
- planning

•

Jaarvergadering

•

Gesprek over P+R met wethouder Karin Dekker : Jos

•

Mededelingen en Correspondentie in/uit: Jos
- bijeenkomst plattelandsontwikkeling 16 febr in Opende
- verzoek college van B&W voor bijeenkomst met Midwolde

•

Rondvraag

•

Volgende vergadering

2. Notulen van 31 januari 2017
Geen opmerkingen, goedgekeurd en kan gepubliceerd worden.
3. Actiepunten vorige vergaderingen
Reflecterende huisnummers
De nieuwsbrief hierover is uitgestuurd en op de jaarvergadering zal Jos hierover presenteren. Een
bestelformulier sluiten we in het gele boekje bij dan kan dit na uitleg tijdens de jaarvergadering
worden ingevuld en ingeleverd.
Punt kan afgevoerd worden.
Nieuwe AED cursus
Ingrid heeft contact opgenomen met Hans Spa en een nieuwe training met data kan binnenkort
aangekondigd worden.
Offerte voor verkleinen van de dorpstent
We gaan accoord met de offerte voor het vervangen van twee flappen en het aanbrengen van een
rits waardoor ook de helft van de tent ingezet kan worden.
Begraafplaats en Parkeergelegenheid
Geert heeft met verschillenden dorpsleden gesproken en besloten om niet verder te gaan met het
uitwerken en bespreken van plannen rond dit onderwerp omdat dit nogal gevoelig ligt. In het
verleden is er hard voor gevochten om de beoogde plek open te houden.
Actie: Geert zal Hans Scheffer een brief sturen en dit meedelen.
Wel en Wee op de website
Geert zal dit punt op de jaarvergadering presenteren en uitleggen dat wanneer we formeel een
kaart ontvangen van bv geboorte, huwelijk of overlijden dat we dit dan zullen publiceren op onze
website. Punt kan afgevoerd worden.
Faktuur Froombosch
Ingrid Duiker heeft contact opgenomen met Alina die hierover gebeld heeft maar de faktuur is nog
niet binnen
Afdracht muntjes stampot buffet
Is gebeurd en kan afgevoerd worden
Afronding contributie en incasso machtiging
Ingrid gaat nu proberen dit via e-mail af te handelen

4. Status Financiën
JFK advies moet de stukken nog opsturen anders kan dit niet mee in het gele boekje.
De heren Siebo Beukema en Marcel Hoogewerf van de kascontrole komen ook voor de
jaarvergadering nog bij Petra langs.
Erik zal op de jaarvergadering bij ledenadministratie ook even melding maken van de
automatische incasso. Hij gaat die machtigingen in overleg met Petra invoeren in het RABO
systeem.
Actie: Ingrid Duiker moet de doos met muntjes nog aan Petra overdragen.

5. Activiteiten
Voor de energie avond heeft Jos Leber na overleg binnen het bestuur afgesproken dat wij de
kosten van koffie, koek/cake en drankjes na afloop voor onze rekening zullen nemen. Bij een
volgende gezamelijke activiteit met bv Lettelbert moeten we daar duidelijke afspraken over
maken.
De afspraak rond de jaarvergadering is dat de kosten voor rekening van de dorpsvereniging zijn.
Bij de drankjes worden dan ook bitterballen geserveerd.
Happy Hour was tot nu toe een DuurZSaam actief activiteit. Het is niet duidelijk wat hier nu
precies over afgesproken is en er is geen schriftelijke correspondentie van.
DuurZSaam actief is bezig met voorbereidingen van activiteiten voor de komende periode zoals
een snoeidag, een aanschuiftafel op 2e Paasdag. Ingrid stemt dit verder af met DuurZSaam actief.
De fietstocht staat nu gepland voor 10 juni.
6. Paasvuur 2017
Erik heeft via e-mail ons uitgebreid op de hoogte gehouden van alle zaken rondom de nieuwe plek
voor het Paasvuur bij de fam Schaap. Alle aanvragen voor vergunningen bij de Gemeente en
Waterschap ivm de aanleg van de duikers lopen.
7. Gele boekje 2017
We hebben de inhoudsopgave van het gele boekje besproken en volgende week zondag 6 maart
moeten de artikelen zijn ingeleverd dan heeft Jan nog een paar dagen nodig en het boekje moet
dan verspreid worden onder de leden in het weekend van za/zo 11-12 maart.
8. Jaarvergadering
We gaan de jaarvergadering weer gebruik maken van het TV scherm en een powerpoint
presentatie die Jos zal maken. Ingrid zal de foto’s die niet in het gele boekje komen daarin
opnemen.
Geert zal de nieuw te benoemen bestuursleden vragen om zich even kort voor te stellen en nadat
de leden hebben ingestemd met de benoemingen zal de hamer aan de nieuwe voorzitter worden
overhandigd die dan de rondvraag en afsluiting kan doen.
9. Gesprek over P+R
Jos heeft op 16 febr 2017 een gespek gehad met de nieuwe wethouder Karin Dekker samen met
Robert Wicker van de Prov Groningen en Stefan van Sloten van de Gem Leek. Er is nog geen
formeel besluit genomen maar de kans is groot dat het de zgn compacte variant gaat worden.
Dat ligt aan de voet van de A7 ongeveer op de huidige P+R.
10. Mededelingen en correspondentie in/uit
Bijeenkomst plattelandsontwikkeling 16 febr in Opende
Jos is naar deze bijeenkomst geweest die georganiseerd was door de Gem Zuidhorn die een

voortrekkersrol heeft bij de voorbereidingen voor de nieuwe Gemeente Westerkwartier. De
uitnodiging was gericht aan raadsleden en de besturen van de dorpsbelangenverenigingen.
Jos heeft de presentaties die daar zijn gegeven naar alle bestuursleden gestuurd.
De stad Groningen en de bereikbaarheid daarvan zijn voor het platte land erg belangrijk. Ook
werd melding gemaakt van een nieuwe funktie van dorpencoördinator waarbij van belang is dat
deze persoon voldoende mandaat krijgt om besluiten te kunnen of laten nemen.
Verzoek college van B&W:
Het college van B&W wil Midwolde bezoeken op 24 maart as en voorafgaand aan de bijeenkomst
met bewoners en bestuur eventuele aandachtspunten bekijken. Omdat we in maart al 2
activiteiten organiseren (energie avond en jaarvergadering) hebben we besloten om te verzoeken
om dit bezoek uit te stellen.
Actie: Jos verzoekt college van B&W om uitstel en concretere invulling van de agenda

11. Rondvraag:
Geen
Volgende vergadering: dinsdag 4 april 2017 om 19:30 bij Erik Zoethout

Actielijst notulen van 31 jan 2017
Datum

Actie

Door

Status/Update

11-10-2016

Ingrid organiseert een nieuwe AED
cursus voor alleen Midwolde voor in het
1e kwartaal van 2017

Ingrid

28-2-17 Er is al contact
geweest en er komt een
nieuwe cursus in april

11-10-2016

Erik / Ingrid maken een voorstel voor
een nieuwsbrief over de dorpstent.

Erik

6-12-16 Offerte aanvragen
voor verkleinen van de tent en
de optie van huren kleine tent
onderzoeken
31-1-17 Aanbrengen rits kost 7
x € 40,- en 2 flappen € 50,/stuk moeten vervangen.
28-2-17 Accoord met offerte
hierboven en Erik gaat
opdracht uitvoering geven.

9-11-2016

Geert neemt actie op 4 vragen m.b.t. de
begraafplaats en parkeergelegenheid

Geert

6-12-16 Geert gaat een plan
uitwerken
28-2-17 Geert zal Hans
Scheffer een brief sturen en
meedelen dat we tegen
uitbreiding zijn

31-1-2016

Ingrid neemt contact op over faktuur
Froombosch met Alina

Ingrid

28-2-17 Is door Alina over
gebeld maar de faktuur is nog
niet binnen

31-1-2016

Met 5 leden telefonisch contact
opnemen over betaling van de
contributie en incassomachtiging

Ingrid

28-2-17 Ingrid gaat dit nu
proberen via e-mail af te
handelen

28-2-2017

Ingrid Duiker moet de doos met muntjes Ingrid
nog aan Petra overdragen

28-2-2017

Jos verzoekt het college van B&W om
uitstel van het bezoek aan Midwolde

Jos

