Notulen DB-vergadering 23-10-2019
- Aanwezig: Simon, Hans, Rianne, Josita en Ilse (notulen)
– Afwezig: Sabrina, Leon, Rob
Voor de vergadering is het bestuur Energiek Nagele aanwezig voor een Algemene Ledenvergadering.
Bestuurswisseling: Andries Poppe wordt voorzitter. Wietske Eilander en Pieter-Jan Vlaming zijn
aftredend en herkiesbaar. De vergadering applaudisseert voor hun herbenoeming.
Notulen worden opgesteld door de secretaris van Energiek Nagele.
• Opening
De voorzitter heet ons allen welkom.
• Notulen
Worden vastgesteld.
•

Actielijst
➢ Bord van Staveren dat zicht ontneemt over de weg: Hans heeft dhr Meijer van Van Staveren
gesproken. Ze zijn het er mee eens dat het zicht niet optimaal is, maar een oplossing is lastig.
Hans dringt erop aan dat er wel iets aan gedaan wordt, volgende week hoort hij er meer van.
➢ Ilse ontwikkelt met Dennis de Vogel een folder voor het werven van nieuwe leden voor
dorpsbelang en informatie over Nagele, is bijna klaar.
➢ Leon is met STEP in contact over nieuw informatiebord Nagele.

•

Ingekomen stukken
• Brief ontwikkelingen Schokkererf 15/10 via Dhr. L. Plat. We bespreken dat we met zijn allen
het doel hebben dat het gebouw er komt en dat we er als DB bovenop zitten. Rianne zal dit
terugkoppelen aan dhr. Plat.
• Verslag Dorpsoverleg 10 okt van Ilse. Wordt goedgekeurd. Ilse laat het op de website zetten.
• Schouwlijst, laatste versie 14/10 van IGW. Ter kennisgeving aangenomen, zie de lijst achter
de notulen.

•

Evaluatie afgelopen periode en te bespreken punten
• Scholenfusie avond 07/10 Fusie tussen beide basisscholen zal per 1-8-2020 zeer
waarschijnlijk ingaan. Belangrijk dat we goed in de gaten houden wat er met het
leegkomende gebouw gaat gebeuren, Simon bespreekt dit met Marianne Wierstra van Gem.
NOP.
• Dorpsoverleg 10 okt. Opkomst was prima. Ilse heeft de notulen gemaakt en op de website
gezet.
• Tiendorpen overleg 11/10. Simon en Sabrina zijn geweest. Zijn bij Van Hees Machinery
geweest voor een bedrijfsbezoek. Verder geen bijzonderheden uit het overleg naar voren
gekomen.
• Simon en Hans zijn bij de opening van de fysiotherapie praktijk van Wilma Stoker geweest.
• 5 Okt. rondleiding DB bestuur door Nagele o.l.v. Anneke Keur (Museum Nagele). Was erg
leuk, goed om dit regelmatig te doen.
• Eindejaarsattenties vrijwilligers. Ilse regelt dit.
• Kerstverlichting dorp (MFC, ingangen dorp, Spar). Regelt de Zeeschelp.
• Bestuurswisseling DB. Ilse en Rianne gaan het DB bestuur in april verlaten. Goed om iemand
te zoeken die affiniteit heeft met websites (jonger iemand?) en iemand die de taken van Ilse
over kan nemen v.w.b. notuleren (kan evt. ook gerouleerd worden). Of alvast iemand
benaderen om een voorzittersfunctie te kunnen vervullen, aangezien Simon in 2021 mag
stoppen als voorzitter. We gaan over namen nadenken, volgende vergadering bespreken.
• Data Jaarvergadering DB prikken. Donderdag 2 april 2020. Nog aan Tom doorgeven.
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•

Actuele/lopende zaken:
• Financiën. Rob is niet aanwezig.
• Stand van zaken Nagele v.s. gemeente Nop * OVT * Project Schokkererf. Schokkererf BV:
stagnatie door eisen van het kwaliteitsteam. 30 oktober hopelijk uitsluitsel. OVT: bezig met
kabels leggen. De perenbomen moeten nog weggehaald worden.
• Feestcommissie. Josita heeft de autocross geëvalueerd met de FC, was positief.
• Website. Geen bijzonderheden.

•

Rondvraag
• Rianne organiseert samen met Marieke Bakker een kinderdisco op 1 nov. in de
voetbalkantine.
• Josita: er wordt regelmatig vuurwerk afgestoken in Nagele, laat op de avond. We nemen
contact op met de wijkagent hierover.
• Vraag vanuit de EHBO (Irma Renne) om eens bij ons te komen in een vergadering om te
vertellen over de strengere eisen die aan de vrijwilligers gesteld worden, dit kan
problemen opleveren voor de toekomst. Ilse zal Irma uitnodigen voor de volgende
vergadering van 27-11.

Volgende vergadering:
Woensdag 27-11 om 20.00 uur in het MFC
Vergaderdata 2019-2020:
8-1
2-4 jaarvergadering dorpsbelang
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