Notulen DB-vergadering 01-03-2017
- Aanwezig: Rutger, Joke, Ina, Rianne, Simon, Leendert en Ilse (notulen).
- Afwezig: Jos


Opening

Vaststellen agenda en notulen/actielijst vorige vergadering:
Notulen
Worden vastgesteld.
Actielijst.
Ingekomen stukken jan-feb
 Uitnodiging vervolgsessie Buitengewoon Noordoostpolder 75 jaar droog. We hebben
niet direct ideeën om deze subsidie te besteden. Openluchtbioscoop? Heeft de FC
misschien ideeën? Joke mailt de FC.
Planning terugkijken
 8/2 10-Dorpenoverleg in Rutten. Joke en Rutger zijn geweest. Besproken o.a. de
omgevingsvisie (spreker vanuit provincie Flevoland, doel was verbinding met de
dorpen). Afscheid meerdere dorpsvoorzitters (Creil, Espel, Tollebeek, Nagele).
 15/2 Dorpsoverleg/ presentatie voortgang zonnepanelenproject. Het was een
positieve en informatieve avond waarin de coöperatie zichzelf heeft gepresenteerd en
o.a. uitleg werd gegeven over het zonnepanelenproject voor het Rietveld.
 17/2 Bezoek aan notaris Hartsuiker i.v.m. wijziging statuten DB Nagele.
Leendert en Joke zijn bij notaris Hartsuiker geweest. Informatief gesprek gehad en er
wordt een concept van de nieuwe statuten gemaakt. Punt vd statutenwijzigingen
opnemen in de algemene uitnodiging vd jaarvergadering.
Papieren brief naar alle leden sturen: uitnodiging jaarvergadering, info over
statutenwijziging, verzoek om e-mailadres door te geven aan e-mail dorpsbelang.
Bestuurstermijn niet in de statuten zetten maar wel in een huishoudelijk reglement.
 28/2 Kennismaking oude/nieuwe projectleider-voorzitter Nagele. Rutger, Joke en
Simon hebben kennisgemaakt. Goede indruk van de nieuwe projectleider Arnoud
Burkels. Korte lijnen tussen zijn voorganger Norman van de Ende en Arnoud.
Actuele/lopende zaken:
 Nieuwe bestuursleden DB. Rutger gaat een aantal mensen benaderen.
 Jaarvergadering op 6 april. Voorbespreken door Joke, Rutger en Simon.
 Bezoek aan jaarvergadering DB Tollebeek op 2 maart en Ens op 29 maart. Joke,
Simon en Leendert gaan naar Tollebeek. Simon en Joke gaan naar Ens
 Leadergeld. Project moet gericht zijn op vooral leefbaarheid en minder op ‘stenen’.
Leendert gaat iemand vragen om zich hiermee bezig te gaan houden.
 Coöperatie Energiek Nagele: omschrijving besluit tot besteding Windgeld. Aantal
zaken besproken, o.a. de rol van DB als -voorlopig- enigst lid en de wijze van
terugkoppeling coop. en Db. De coöperatie hoopt begin mei panelen op het Rietveld
te plaatsen en is daarnaast nog bezig met een vervolgtraject.
 Financiën. Jaarcijfers met Ina besproken ter voorbereiding op de jaarvergadering.
*Stroomkast: agendapunt in het gesprek met Arnoud na de jaarvergadering.
*Begroting maken voor 2017 door Rutger en Ina.
*Groter bedrag reserveren voor 70-75 jaar Nagele.
*Ouderenmiddag verzoek tot vergoeding maaltijden. Joke pakt dit op met Lammie
Duursema.
*11-Dorpenloop. Aanvraag nieuwe shirts (na 15 jaar). Staan we positief tegenover.
Wel leuk als er een logo van Nagele op staat.
 Communicatie: Infoborden/ Websitecommissie.
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Website: loopt goed, veel ontwikkelingen.
Informatiebord: Rutger en Rianne hebben gesprek gehad met de gemeente en
Toerisme Flevoland i.v.m. een centraal informatiebord en route door het dorp. Wordt
vervolgd.
Schouw Nagele. Jos, Joke en Simon organiseren dit.
Sociale commissie (i.s.m. buurtwerker Nancy). Joke en Ilse mee bezig.
Zuiderwinkels, klok en stroomkast. Vlaggen zijn nu bij Ricardo Schaeffer. Nieuwe
bank: nog niets over bekend. Oude bank staat inmiddels bij de voetbal.
Noorderwinkels. Besproken. Wellicht gaan dit jaar de eerste palen de grond in voor
nieuwbouw.
Karwijhof. Geen nieuws over. We zijn benieuwd naar het verloop van het traject.
Rutger pakt dit op met Ver. Hendrik de Keyser.
Stichting MFC. 15 maart is weer vergadering, Leendert gaat erheen.
Sportdorp. Kees de Rijke heeft een brief rondgestuurd m.b.t. stand van zaken
Sportdorp.
Tulpenmozaïek. Rianne is ermee bezig. Rianne mailt buurtverenigingen voor hulp met
steken en koppen.

Overige zaken/ Rondvraag
 Nieuwkomermapjes. We spreken af dat we geen informatieblad meer gaan doen, info
is te vinden op de website. Wel welkomstbrief: Rianne en Ilse kijken hier samen naar.
Ilse zoekt brief op.
 Wijziging vergaderdatum DB van 29 naar 22 maart! Tom is op de hoogte.
Volgende vergadering:
Woensdag 22 maart 2017 20.00 uur in MFC.
Vergaderdata 2017:

6 april jaarvergadering

19 april

31 mei

28 juni

19 juli
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