Notulen DB-vergadering 25-01-2017
- Aanwezig: Rutger, Jos, Rianne, Simon, Leendert en Ilse (notulen).
- Afwezig: Joke, Ina


Opening

Vaststellen agenda en notulen/actielijst vorige vergadering:
Notulen
Worden vastgesteld.
Actielijst
Ingekomen stukken sept-okt
 Nieuwe projectleider/communicatie met gemeente NOP. Onze projectleider Norman
van de Ende heeft een andere functie bij de gemeente gekregen en is helaas geen
projectleider meer voor Nagele. Rutger heeft contact gehad met wethouder Suelmann
over deze kwestie. Er is nu afgesproken dat er een kennismaking wordt georganiseerd
met Norman van de Ende, zijn opvolger en een afvaardiging van DB. We vinden het
heel belangrijk dat de ingestoken weg wordt vervolgd en er voldoende kennis
bewaard blijft om de verschillende projecten in en om Nagele voort te kunnen zetten.
 Vraag Bert Smit over factuur m.b.t vergoeding Nagelezen d.d. okt 2016. We hebben
op 27 okt. 2015 ons standpunt, dat DB de samenwerking met en financiële
vergoeding aan de Nagelezen beëindigt, helder gecommuniceerd met de redactie.









Planning terugkijken
Versiering dorp door Zeeschelp. We zijn erg positief over de versiering door de
Zeeschelp (kerstbomen), en dit is wederzijds. Conclusie is dat we het graag
voortzetten met de Zeeschelp. Joke communiceert dit met de Zeeschelp.
Eindejaar attenties. De kerstbroden die door DB zijn rondgebracht aan verschillende
vrijwilligers van Nagele werden goed ontvangen.
23/12 Zeeschelp kerstrondgang dorp. Was geslaagd. Warme hapjes door DB werden
gewaardeerd.
Ouderenmiddag 17/12: Jos is geweest, was een geslaagde middag.
8/1 Nieuwjaarsreceptie DB. De flyers waren niet overal bezorgd, er volgt compensatie
van de factuur. De receptie was geslaagd, positieve reacties. Opkomst 60 personen.
Overige Nieuwjaarsrecepties: 4/1 Gemeente NOP en 13/1 IGW. Rutger en Joke zijn
naar de receptie van NOP geweest. Simon en Joke zijn bij IGW-receptie geweest.
Prima bijeenkomsten.
Afvalinzameling door Zeeschelp. Besproken, er is een container bij geplaatst voor het
restafval, omdat dit in de niet daarvoor bestemde containers werd gegooid.
Zeeschelp volgt dit verder.
18/1: Algemene ledenvergadering Coöperatie Energiek Nagele. DB (Joke, Ina, Rutger)
was als lid aanwezig bij deze vergadering. Er zijn notulen opgesteld.

Actuele/lopende zaken:
 8/2: 10-Dorpenoverleg in Rutten. Rutger en Joke gaan erheen, voor Rutger zal dit de
laatste keer zijn.
 Voorstel aanpassing statuten DB (Leendert). Besproken, Leendert en Joke nemen een
aantal zaken mee naar de notaris. Verder geeft het DB-bestuur het vertrouwen aan
Leendert en Joke om dit verder op te pakken. Als het voorspoedig verloopt dan zullen
de statuten komende jaarvergadering gewijzigd worden. Zo niet, dan stellen we het
een jaar uit.
 Nieuwe bestuursleden DB. Er is iemand gepolst door Rutger en deze persoon denkt
erover na. Simon wordt vanaf de jaarvergadering voorlopig voorzitter, maar hij geeft
wel aan dat hij het belangrijk vindt dat we door blijven zoeken naar een voorzitter.
Simon oppert dat het wellicht in de statuten opgenomen kan of moet worden dat er
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een eindtermijn zit aan voorzitterschap. Dit ook ter ‘bescherming’ van de voorzitter en
ter verduidelijking van het verstrijken van de duur. Leendert zoekt dit verder uit.
Jaarvergadering op 6 april. Idee om cijfers op te vragen van inwonersaantal en andere
cijfers rondom bewoners van Nagele. Ilse zoekt dit uit. Tevens alvast nadenken over
het programma na de pauze.
Leadergeld. Het zou wenselijk zijn als er iemand zich gaat vastbijten in het Leader
project, omdat er veel tijd en energie in gaat zitten. Onderwerpen voor Leader zouden
zich vooral richten op leefbaarheid en minder op ‘stenen’. Fietspad Schokland een
optie?
Rianne heeft een idee wie we hiervoor zouden kunnen vragen. En anders op de
jaarvergadering vragen wie vanuit het dorp hierin interesse heeft.
Coöperatie Energiek Nagele: omschrijving besluit tot besteding Windgeld. Offertes
opgevraagd om het Rietveld te voorzien van 160 zonnepanelen. Bedrijf uit Zwolle
(InSolar) gekozen om mee in zee te gaan. Er moet nog een aantal zaken worden
vastgelegd. Startdatum zal in principe eind april worden.
16/2: Dorpsoverleg op verzoek van Energiek Nagele. Doel is het dorp informeren o.a.
over de algemene voortgang/stand van zaken en keuze voor het Rietveld. Als er
mensen zijn die mee willen liften op de collectieve inkoop, dan kunnen zij zich
aanmelden bij InSolar.
Hoe wordt de communicatie met DB straks vormgegeven, als Rutger uit DB is?
Belangrijk dat dit gewaarborgd wordt de statuten van de coöperatie voorzien hier
overigens ook in.
Financiën. Ina is afwezig dus niet besproken.
Communicatie: Infoborden/ Websitecommissie. Websitecommissie bestaat nu uit Fré
Etty, Geert Gielissen, Rianne Dijkstra. Er wordt nog een jongere uit Nagele bij
gevraagd.
Schouw Nagele. Gaan Jos en Simon organiseren, Joke langs de zijlijn betrokken.
Sociale commissie (i.s.m. buurtwerker Nancy). Geen nieuws.
Zuiderwinkels, klok en stroomkast. Klok gaat nog geschilderd worden.
Noorderwinkels. Stand van zaken navragen tijdens het gesprek met Norman en
Arnoud.
Karwijhof. Geen nieuws.
Stichting MFC. Geen nieuws.
Sportdorp. Steppenrace wordt per dit jaar door Sportdorp Nagele georganiseerd. Jos
en Simon blijven helpen.

Overige zaken/ Rondvraag
Snackbar in MFC: ons niet helemaal duidelijk wat de stand van zaken is. We gaan hier
verdere informatie over vergaren bij de directbetrokkenen.
Blauwe borden, Roel Vinke. Simon heeft Roel gesproken. Opties voor nieuwe invulling van
de borden (huidige borden zijn inmiddels langzaamaan aan vervanging toe). Idee om
iets nieuws neer te zetten i.c.m. informatieborden, in de huisstijl van Nagele. Met
Norman en Arnoud bespreken volgende week.
Schokkerhaven wordt overgenomen door Slump. Kan kansen bieden voor Nagele!
Hoe gaat het met de SPAR? Idee om Auke van Slooten uit te nodigen voor de
jaarvergadering? Team voorstellen, visie, kans geven om reacties uit het dorp te
krijgen. Rutger vraagt Auke.
Lammie Duursema heeft de taak als voorzitter ouderencommissie overgenomen van
Tineke Bovée, die dit wegens gezondheidsredenen heeft moeten staken.
Er is subsidie beschikbaar vanuit de gem. NOP (i.v.m. 75-jarig bestaan) voor de dorpen.
Bestemming bedenken.
Er is een landelijk potje beschikbaar vanuit 100 jaar De Stijl (Mondriaan, Rietveld).
Contact geweest met Rutger, bestemming bedenken.
Twitteraccoint @Nagelenieuws wordt nu veel gedaan door Rutger, straks overnemen
door…?
Tulpenmozaïek: Rianne is hiermee bezig en wil winnen!!! Zij gaat een aantal personen
vragen om te helpen.
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Volgende vergadering:
Woensdag 1 maart 2017 20.00 uur in MFC.
Vergaderdata 2017:

29 maart, Leendert afwezig

6 april jaarvergadering

19 april

31 mei

28 juni

19 juli
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