Notulen Stichting Dorpsraad Beets
Woensdag 5 april 2017
Aanwezig:

Bestuur:

Jan van Weerdenburg (voorzitter), Marlies Koedijk, Gea
Broertjes, Jurre Bleekemolen, Jaap Kerner (aftredend
secretaris), Albert van de Stouwe, Afra Bakker (notulist).

Afwezig met kennisgeving: Andre Kruit (aftredend penningmeester).
1. Opening:
Voorzitter opent de vergadering om 20.30uur, met één agendapunt voor vanavond,
“nieuwe bestuurssamenstelling”
2. Taakverdeling binnen het bestuur “Stichting Dorpsraad Beets”:
Zowel Marlies, Gea en Albert hebben onvoldoende tijd om het secretariaat over te
nemen. Besloten wordt om het secretariaat op te splitsen.
De taken worden als volgt verdeeld:
Notulen: Afra notuleert en Albert typt de notulen uit en mailt de notulen naar de
Dorpsraadleden. Op- en of aanmerkingen binnen één week kenbaar maken. De
notulen wordt vervolgens na 1 week door Gea op de website geplaatst.
Secretariaat: Voorlopig wordt Marlies aanspreekpunt/-adres.
Beheer website: Gea gaat voorlopig de website onderhouden/beheren.
Penningmeester: Albert gaat dit overnemen van Andre.
Tips van Jaap:
• Zorg dat de notulen met circa één week op de website staat.
• Agenda circa tien dagen voor de vergadering op de website plaatsen.
• Kamer van Koophandel overschrijven, actie Marlies.
• DE nieuwe vergaderdata doorgeven aan Anouska Postma, actie Marlies.
3. Vergaderdata
In verband met beschikbaarheid op 10 mei en 13 september van een aantal
Dorpsraadleden worden deze vergaderingen één week later gehouden.
De Dorpsraadvergaderingen in 2017 vinden plaatst op: 17 mei, 21 juni, 20 september
en 8 november. Aanvangstijdstip wordt, onder ander op verzoek van Albert,
verplaatst van 20.30 uur naar 20.00 uur. Jaap past dit nog aan op de website.
4. GDO overleg 11 april 2017
Albert brengt als punt in de openingstijden van het servicepunt (v.h. gemeentehuis)
in Oosthuizen. De woensdagavond is inmiddels gesloten en op de andere dagen dat
het servicepunt open is moet je een afspraak maken. Je kan niet meer zomaar naar
binnenlopen.

5. Rondvraag
Jurre vraagt waarom de vergadering in de kerk plaats vindt en niet in het dorpshuis.
Jan geeft hier uitleg over hoe dit is ontstaan.
Jan vraagt wie mee gaat als vervanger voor Afra naar de GDO. Albert gaat mee.
6. Sluiting
Om 21.45 uur sluit Jan de vergadering.

