
Notulen DB 6-2-2019 

 

Aanwezig: Katja Moesker, Aukje Jager, Alletta de Weert, Anne Slot (later) en 

Anke Slot (later) 

Afwezig: Pim Pera 

 

Gasten:  Ijsclub- Martin Bokkers en Sportcentrum- Gerard Prins. 

De heren zijn aanwezig om hun verzoek, een bijdrage voor het plaatsen van een hek vanaf de 

parkeerplaats terras kantine tot aan de boswal, toe te lichten. Het gaat om een uitkering uit de 10% 

pot van 1000 euro. Totale Kosten voor het hek incl. BTW 6072 euro. 

Er zijn subsidies ingediend bij de volgende instellingen. 

Aanvraag subsidie bij Rabo en Bank Bercoop past niet in de doelstelling. 

Via Kinderkei voor de veiligheid 1000 euro  

600 euro voor sport club van 50 

500 eigen bijdrage IJsclub 

1500 gemeente 

Dorpsbelang 10% regeling. 

Sportcentrum heeft 1000 euro nodig. 

Dorpsbelang zal de overige verenigingen: Sport, Gemengd Koor, Toneel benaderen hiervoor 

toestemming te verlenen, voor 1 maart. Daarna terugkoppeling. 

 

Agenda vaststelling: 

Evaluatie Hackaton 

Glasbak, 

Copy dorpskrant 

Mijnhuis op maat verslag 

ALV te plannen 

 

In om het dorp, Tinus Veldmeijer is overleden, Alletta stuurt een kaartje. 

Geboren: Owen, Greaves Lord geboren – kaartje te sturen. Alletta 

Kaartje naar Pim en Griet sturen. 

Aukje een kaartje gestuurd bij het overlijden van haar moeder. 

 

Evaluatie Hackaton -terugkijkend op een geslaagde dag. Goed georganiseerd, mooi teamwork. 

Helaas weinig publiek en reactie vanuit het publiek op de ideeën. Alle deelnemers erg enthousiast. 

Hoe nu verder? 

11 feb in de kantine, De meeste mensen zijn benaderd. Weinig afzeggingen. 19.00 uur aanwezig. 

Met het filmpje beginnen 

- Team verspreiding, waar wil ieder zich op focussen 

- Wat zijn de dingen die we moeten doen om ons idee te realiseren, lange en korte termijn 

- Wie (deskundigen) of wat hebben we allemaal nodig om ons idee verder te kunnen 

ontwikkelen 

- Wat doen we met het winnende idee, meer promotie vanuit DB  

- Wat verwachten de teams van DB 

- Wat wil je over een half jaar als team bereikt/gerealiseerd hebben 

- DB zal gezamenlijke bijeenkomsten houden (volgende bijeenkomst 26 maart?) 

- Heb je ook een idee hoeveel geld je nodig hebt 

 



Organisatie: Katja zorgt voor een koekje bij de koffie 

A4 voor de teams 

Anne en Alletta zorgen voor de mogelijkheden voor presentatie You Tube filmpje 

Opening van de avond – Anke – Katja vraagt 

 

ALV – demo AED  

Anke vragen stukje te schrijven over de AED, aanmelden via hartslag.nu 

Inplannen herhalingscursus 

 

9 april ALV ingepland – ½ zaal 

 

Glasvezel – 14 februari inloopavond – ambassadeur van Kabelnoord- Kees Thijs en Glasvezel 

Buitenaf Addo van Any Computers aanwezig. Aanwezig, Pim, Alletta en Aukje. 

 

Glasbak – welke locatie. Vragen of deze ingegraven kan worden op de zelfde plaats. Katja mailt 

met gemeente. 

 

Kopij Dorpskrant 

Stukje AED- Anke 

Datum ALV 9 april 

Verslag van Hackaton met foto’s – Katja 

Mijn huis op maat – Erika Harmsen  

Opzomerweek – even nakijken of we dat moeten doen of nog een week kan wachten 

 

700 jarig bestaan – bijeenkomst organiseren uitnodigen: Lida, Aize, Erica, Rene, Anke, Katja en 

Alletta. Brainstormsessie: uitnodiging versturen. 4 maart – 20.00 uur, in de uutbouw van de Tille 

 

Mijn Huis op Maat – Pim en Katja zijn op bezoek geweest bij Erica Harmsen. Alle vrijwilligers die 

bezig zijn voor Mijn huis op maat zijn tot de conclusie gekomen dat de behoefte zwaarder is voor 

de vrijwilligers die taken kunnen uitvoeren. 

Behoefte aan een maaltijd voorziening 1x per maand voor de ouderen. Erica gaat dat 

organiseren. Vrijwilligers koken en bezoekers betalen 7,50 voor deelname. Eerste bijeenkomst 1 

maart. 

 

Sluiting: 22.00 uur. 

 

Volgende vergadering: 6 maart, 20.00 uur in de Uutbouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 


