Notulen DB-vergadering 19-04-2017
- Aanwezig: Simon, Joke, Ina, Rianne, Leon, Leendert en Ilse (notulen).
- Afwezig: Jos
Opening
Nieuwe voorzitter Simon heet ons nieuwe bestuurslid Leon van harte welkom.
Vaststellen agenda en notulen/actielijst vorige vergadering
Notulen
Worden vastgesteld.
Actielijst
1. Parkeerplaatsen voetbal: Leendert heeft Arjen vd Berg (gem. NOP) gesproken maar
het is geen kwestie die de gemeente oplost. Voetbal en DB zijn niet bereid om de
materiaalkosten te betalen, wil wel menskracht leveren. Punt gaat van de agenda af,
we kunnen het nu (nog) niet voor elkaar krijgen. Verkeerssituatie rondom het
voetbalveld is wel een aandachtspunt.
4. Idee om een informatieve DB/Nagele-folder te maken, net zoals Bant heeft. Joke
informeert de kosten bij Roel Vinke van MEMO. Ilse en Rianne nemen het ontwerpen en
vullen van de folder op zich.
10. Idee om de blauwe borden te koppelen aan het nieuwe informatiebord. Rianne en
Simon gaan het samen oppakken.
14. Opening Schokkerhaven/Pier 16. Jos is geweest, heel positief.
19. Brief nieuwkomers: A-4 enveloppen bestellen.
Ingekomen stukken
 Uitnodiging voor Bieb Geschiedenisquiz Noordoostpolder 75 jaar Droog op 18 mei. Ter
kennisgeving aangenomen.
 Museum fotografieproject van David Zijlstra over Bewoners Nagele. Joke vraagt
Nancy om dit op zich te nemen.
 Gesprek met Hans v. Gansewinkel over samenwerking tussen SCPO en Aves. Simon
en llse pakken dit op.
 Bloemetje brengen i.v.m. lintje C. van der Sar en A. Bos op 26 april. Simon en Ilse
gaan erheen met een bloemetje.
Evaluatie afgelopen periode:
 Jaarvergadering op 6 april.
Evaluatie: het was een lange vergadering maar wel positief ervaren door iedereen die
we hebben gesproken. Volgend jaar gaan we proberen om beter op de tijd te letten
en te kijken waarop we tijd kunnen winnen.
 Bezoek aan jaarvergadering DB Ens op 29 maart. Simon en Jos zijn geweest.
Jaarvergadering OVN 29 maart. Rianne is geweest.
 Sluiting Hut 31 maart. Ilse is hier heen geweest. Heeft Omroep Flevoland te woord
gestaan.
 Schouw Nagele op 1 april. Goed verlopen, veel zaken bekeken samen met Mercatus,
gemeente, wijkagent, buurtwerker. Jammer dat Mercatus de gevels van de woningen
niet schoon gaat maken. Ilse vraagt na bij Janneke de Bruin (Mercatus) of hierin nog
iets af te spreken is. Het dorp moet schoon! Eventueel op een klusdag/dorpsschoonmaak dit aanpakken.
Joke checkt bij Ilona Peeters (gem. NOP) wie de terugkoppeling naar de aangevers
(inwoners Nagele) op zich neemt.
 10 dorpenoverleg 12 april. Er zijn 5 nieuwe dorpsvoorzitters verwelkomd.
Onderwerpen waren o.a. fuseren van SCPO en AVES, AED.
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Begroting FC: Joke heeft contact gehad met de FC en de begroting wordt binnenkort
gemaild naar Ina.
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Actuele/lopende zaken:
Verdelen DB-taken voor komend jaar. We hebben de taken (her)verdeeld. Joke vult
de lijst aan met contactpersonen erbij.
Tulpenmozaïek. Rianne is er druk mee. Vrijdag wordt hij geplaatst, jureren is
zaterdag. Er is veel hulp vanuit het dorp, een mooi project!
Plantjesdag op 13 mei. Voorbereid.
Datum nieuwe ALV voor goedkeuring nieuwe statuten. Woensdag 26 april tussen
19.00 en 20.00u zijn de DB-leden die dan kunnen, aanwezig. Uitnodigen per mail via
de buurtverenigingen. Rianne zet het op Facebook.
Financiën. Op de jaarvergadering zijn er 4 nieuwe leden bijgekomen. Er is een nieuwe
geluidsinstallatie besteld.
Communicatie: Infoborden/ Websitecommissie. Informatieborden: 18 april
vergadering in het gemeentehuis.
Coöperatie Energiek Nagele. We hebben notulen ontvangen van Rutger over de
voortang van het project. Joke neemt nog even contact op met Rutger over een
garantstelling van DB. Joke stuurt voortaan de notulen door aan Ilse en Leendert, zij
lezen het door en bijzonderheden bespreken zij in de vergadering.
Sociale commissie (i.s.m. buurtwerker Nancy). Na de zomer pakken Ilse en Joke dit
op met Nancy.
Zuiderwinkels, bank, klok en stroomkast. De klok wordt nu geverfd.
Noorderwinkels, snackbar. We vinden het belangrijk dat er een plan komt over het
voortbestaan van de snackbar/faciliteiten in het MFC. Leendert bespreekt dit met het
MFC-bestuur.
Karwijhof. Stand van zaken Ver. Hendrik de Keyser (VHdK) is dat het project
vertraging oploopt. Simon neemt het contact met VHdK over van Rutger en bespreekt
het ook met Gem. NOP.
Stichting MFC. Leendert gaat naar vergaderingen van het MFC toe en is nu op de
hoogte van de gang van zaken aldaar.
Sportdorp. Sportdorp heeft nieuw start/finish doek aangeschaft dat gebruikt kan
worden bij allerlei sportactiviteiten.
Leadergeld. Leendert is mensen aan het benaderen om hierin een voortrekkersrol te
vervullen. We moeten wel passende doelen hebben om deze gelden aan te besteden.

Overige zaken/ Rondvraag
 Arjen vd Berg en Arnoud Burkels (gem. NOP) uitnodigen voor volgende vergadering
31-05.
 Contact met Groenbrigade aanhalen vinden we belangrijk: uitnodigen voor een
vergadering.
 AED: Joke vraagt procedure na bij Irma Renne.
 Koningsdag: team opgeven.
 Simon: Basketbalpalen liggen bij Simon. Binnenkort schuren en opknappen en dan
gaan ze naar de Karwijhof.
 Tegels oud basketbalveld: heeft er iemand belang bij? We vragen enkele mogelijk
geïnteresseerden hiervoor.
Volgende vergadering:
Woensdag 31 mei om 20.00u in het MFC
Vergaderdata 2017:

28 juni

19 juli
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