Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 10 december 2018
Plaats
Aanwezig
Afwezig
Tijd
Bijlage

: De Horn
: VZ Frans Schuurman (FS), SE Debby Stoop (DS), PM Cor Lub (CL), Jan Ton (JT), Cor
Bellekom (CB), Jan Koning (JK), Robert-Jan Huijser (RH).
:: 20:00
: Geen

1. Opening
De vergadering wordt geopend om 20:00 met heerlijk luxe koek vanwege het afscheid van Cor L.

2. Vaststellen vorige notulen en agenda
Vorige notulen: akkoord.

3. Mededelingen
▪

Geen.

4. Lopende Aktielijst
▪ Wie is ons nieuwe contactpersoon binnen de gemeente
Aan FS de schone taak om erachter te komen wie het nieuwe
contactpersoon/gebiedsconsulent is na Guido.
▪

Gemeente uitnodigen
o DS

▪

Agendapunten eerder inleveren
De agendapunten worden soms te laat ingeleverd. Handiger om een deadline in te voeren.

▪

Plattelandsparlement uitnodigen
DS

▪

Mail voorzitter en andere leden
Mailtjes komen niet binnen bij de desbetreffende personen. JK gaat hier mee aan de slag.

▪

KVK overzetten
Aangezien RH de financiën van de Dorpsraad gaat overnemen van CL moet de KVK ook
worden aangepast. Dit gaat DS op zich nemen.

▪

Datum prikken overname en doornemen financiën
CL en RJ gaan een datum afspreken om het penningmeesterschap over te dragen.

▪

Social Content manager
JT Wil de rol van Social Content Manager op zich nemen. Afspraak gemaakt om duidelijk in
kaart te brengen wat de rol inhoudt en hoe dit te uiten.
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5. Ingekomen stukken
▪

De postbus op het oosteinde blijft.

6. Bespreekpunten
▪

Nieuwjaarsreceptie gemeente
Niemand van de dorpsraad gaat hier heen.

▪

Glasvezel
Alleen de buitengebieden zullen glasvezel krijgen. In het dorp zelf zal er geen glasvezel
worden aangelegd.

▪

Dorpsagenda
FS heeft idee voor dorpsagenda en legt uit wat hij hiermee bedoelt: Alle activiteiten in en
om het dorp, samengevoegd in één agenda.
Hoe kunnen wij dit aanpakken? Wat komt er precies in te staan. Welke partijen kunnen wij
hierbij betrekken? Denk hierbij aan de IJsclub, de Jeugdraad, de Ruiterstok en bijvoorbeeld
de kroeg. Wij kunnen de site van de Dorpsraad hier centraal in stellen. Zodat de site ook
meteen meer draagkracht krijgt. Anna Debets is hier ook mee bezig via de Horn.

▪

Slootenfonds
Gaat Cor nog door met het Slooten na zijn vertrek? Ja Cor wil dit nog wel blijven doen.

▪

Is er een verbod voor vrachtwagens op het Westeinde?
Nee er is geen verbod geldig. Als er een specifiek project is word er soms afgesproken alleen
via het Oosteinde te rijden.

7. Rondvraag
Niemand heeft iets speciaals.

8. Sluiting
FS sluit de vergadering om 21.45 uur.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 14 januari 2019
Met vriendelijke groet,
Jan Ton
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Aktielijst
Datum
10-12-18
10-12-18
10-12-18
10-12-18
10-12-18
8-11-18

Wat
Wie is contactpersoon gemeente
Gemeente uitnodigen
Mail controleren op aankomst
KVK overzetten op naam
SCM oppakken
Penningmeesterschap overdracht
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Wie
FS
FS
JK
DS
JT
RH

UGD
14-01-18
14-01-18
14-01-18
14-01-18
14-01-18
14-01-18
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