Notulen DB-vergadering 09-01-2019
- Aanwezig: Simon, Leon, Hans, Sabrina, Rianne, Ilse (notulen), Rob (aspirant lid)
en Josita (aspirant lid)
– Afwezig: Joke en Jos
Voorafgaand aan de vergadering schuift Thomas Keur, voorzitter van VV Nagele aan. Doel van zijn
bezoek is het uitspreken van zijn zorgen over de terugloop van het aantal leden. Weinig aanwas
vanuit de jeugd en ook zijn er te weinig seniorenteams. Reden kan zijn het feit dat de betrokkenheid
van veel Nagelezen bij het dorp klein is en daarom ook minder belang hebben bij het aansluiten bij
een vereniging. We erkennen zijn punt van zorg en we spreken af om hier contact met elkaar over te
houden.
1. Opening
De voorzitter heet ons allen welkom.
2. Notulen
Worden vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
•
Honden losloopplekken/prullenbakken route lopen, wie loopt mee? Sabrina en Klaas-Jan
lopen in ieder geval, graag nog een DB-lid. Hans en Josita bieden zich aan. Sabrina stelt
de datum 2 maart om 10.00u voor. Klaas-Jan laat het in de Nagelezen zetten.
•
Aansluiten IGW team bij een vergadering, wanneer? Eerstvolgende keer, 19.30u. Sabrina
nodigt IGW uit.
•
Bezoek burgemeester aan Nagele, 09 februari 09.30-11.00 uur. Informele ontmoeting van
de burgemeester met de dorpsbewoners, plein Voorhof. Vraag van de gemeente is om
dit aan het dorp bekend te maken middels website, facebook, Nagelezen, blauwe bord.
Johanna’s benaderen door Hans. Partytent neerzetten.
•
AED Hoeveel geld beschikbaar, plan van aanpak maken, Wie pakt het op? Bespreken we
de volgende keer als Joke er is.
•
Skatebaan: initiatief Kasper Katuin, wie vanuit DB wil in commissie en pakt dit met Kasper
op? Sabrina biedt aan om erbij aan te sluiten. Belangrijk is dat we goed weten hoe dit
idee tot stand is gekomen, is er onderzoek gedaan naar de vraag/behoefte vanuit het
dorp?
•
Dorpsvisie, loopt af in 2021, Hoe gaan we het aanpakken? Marianne Wierstra is de
huidige dorpsvisie aan het evalueren. Simon houdt in eerste instantie contact met
Marianne.
•
Notulen websitecommissie, Rianne (NOP agenda activiteiten Nagele plaatsen, ja/nee/
wie?). Probleem is dat de achterkant van de website zeer moeilijk te bereiken is. Is een
tweede website een optie? En moeten we afhankelijk willen zijn van de server van Fré
Etty? Aanstaande vrijdag opnieuw vergaderen door websitecommissie.

4. Evaluatie afgelopen periode
•
Nieuwjaarsreceptie 06 januari 2019. Een zeer geslaagde middag met hoge opkomst. De
act van de mannen van Van Werven was zeer geslaagd. Idee om door het jaar heen alvast
leuke gebeurtenissen op te schrijven.
•
Evaluatie Nagele Buitengewoon 08 januari 2019. Is niet doorgegaan, wordt 29 januari.
•
Zeeschelp, kerstronde door dorp. Was heel succesvol, in 5 hoven is er gespeeld met
behoorlijke opkomst per hof. Tevens complimenten voor De Zeeschelp voor de mooie
kerstversiering die ze dit jaar weer hebben verzorgd in het dorp. Opslag van de
kerstversiering is voor de toekomst een aandachtspunt.
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5. Actuele/lopende zaken:
• Financiën. Joke is afwezig dus volgende keer opnieuw op de agenda.
• Stand van zaken Nagele v.s. gemeente Nop * OVT * Project Schokkererf. Er zijn geen nieuwe
ontwikkelingen te melden.
• De Acht. De gemeente NOP heeft per 1 januari alles overgenomen van het bestuur van De
Acht, financieel wordt het geregeld m.b.v. de gemeente. Leon gaat er nog even achteraan of
alles nu is afgerond.
• Feestcommissie. Niet besproken i.v.m. afwezigheid Jos.

6. Rondvraag
• Leon: lijstje met contactpersonen aanmaken waar we vanuit DB mee te maken hebben.
Opstellen door Sabrina en Simon.
• Josita: het is een zootje bij de containers van de Zeeschelp op de loswal. Kleding hangt in de
bomen en alles ligt door elkaar. Eigenlijk moeten ze er gewoon mee stoppen want dit werkt
niet. Leon neemt dit mee naar de gemeente vanuit de Zeeschelp.
• Nadenken over een presentje voor de burgemeester. Simon kan hem dat dan overhandigen.
• Sabrina: een bewoner van de Karwijhof heeft aangegeven dat er overlast plaatsvindt in de
Karwijhof door de tijdelijke bewoners van de woningen van VHdK. Er zouden veel
arbeidsmigranten inzitten wat tegen de afspraken in zou zijn. Simon neemt contact op met
Ann-Katrien van HdK.
Volgende vergadering:
6 februari 20.00 uur in MFC Nagele

Vergaderdata 2018-2019:
06 Maart
27 maart
4 april Jaarvergadering
01 Mei
05 Juni
03 Juli
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