Bestuursvergadering Dorpsraad Kloosterzande
Donderdag 6 december 2018

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening, vaststellen agenda
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen vorige bijeenkomst
Evaluatie jaarvergadering 2018
Digitale nieuwsbrief
Website
Vergaderdata 2019
Rondvraag
Sluiting door de voorzitter

1. Opening
De Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Er zijn geen toevoegingen of
wijzigingen in de agenda.

2. Ingekomen stukken
-

Plan Perkpolder was er op maandag 3 besproken in een besloten vergadering op het
gemeentehuis. Wij weten op dit moment niet veel over de vorderingen.
Duurzame energie van het klimaatfonds, is al eens eerder naar voren geschoven. Hulst is
1 van de weinige gemeentes die niet mee doen met het Zeeuws klimaatfonds. Hulst
moet eigenlijk gewoon mee doet, wij willen toch een signaal uitgeven dat de gemeente
hieraan mee moet doen. Gemeente wil wel zonnepanelen op de daken maar geen
windmolens in de gemeente.
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3. Goedkeuren notulen 5 november
-

-

De notulen worden doorgenomen
Wij zijn tegen windmolens. Dit staat nog als neutraal in de notulen, dit zal worden
aangepast.
Op verzoek van een bestuurslid is er naar mensen gebeld in Goes over de
speeltoestellen. Dat laten we vallen, er is geschreven naar Jantje Beton.
Ook is er contact gezocht met het Oranjefonds en heeft daar een QuickScan gedaan. Er
werd gevraagd naar de leeftijd, maar omdat oranjefond veelal gericht is op anderen
laten we dat gaan. Er is een mooie inbreng, er is een nieuw voetbalveld en daarop mag
iedereen er op mag voetballen. Het trapveldje bij de speeltijd is overbodig en dat de
kabelbaan daar dan komt. Een bestuurslid geeft aan dat er toch wel degelijk kinderen
aan het voetballen zijn.
Jaarvergaderingen wil de gemeente 2 per maand, alleen wij willen dit op die ene
donderdag in november i.p.v. De aangegeven dinsdag 19 november 2019.
H4A wil wel sponseren voor de speeltoestellen (startheuvel voor de kabelbaan) Ze
hebben genoeg grond in depot.
Een gesprek met Woongoed, dit is toch wel nodig om te horen waar ze mee bezig zijn.
De ondernemingsraad Kloosterzande wordt opgeheven en gaan op in Ondernemingsraad
Hulst.
Notulen worden verder goed bevonden en ondertekend door de voorzitter.

4. Evaluatie Jaarvergadering
-

Opbouw van de jaarvergadering:
1. Datum vaststellen op 21 november (ligt aan wat de gemeente vaststelt)
2. Daarna vastleggen bij hotel van Leuven
3. Alles vastleggen bij college en de coördinator
4. PowerPoint presentatie was pico-bello
5. We moeten punten hebben specifiek voor de jaar vergadering en algemene punten
naar de website
6. Gehele vergadering liep erg soepel
7. Nieuwsbrief was prima op tijd (moet niet eerder dan weekend voor de
jaarvergadering)
8. Indeling van de zaal: Opstelling was theater opstelling, een bestuurslid vond het niet
zo en had liever de opstelling van de vorige jaargang, een ander vond het niet slecht en
behouden we de theater opstelling. De microfoons was verder prima al hadden we liever
meer microfoons gehad. Schermen en monitor voor het college was goed. Consumpties
waren ook goed.
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-

-

Een bestuurslid geeft aan dat bestanden en PowerPoint presentaties een week van te
voren ingeleverd worden om technische problemen zoals gebeurde tijdens de
jaarvergadering van afgelopen november.
Een bestuurslid zal contact opnemen over het onderhoud van het tunneltje
De overlast van de mouterij valt te praten.

5. Digitale Nieuwsbrief
-

Iedereen gaat akkoord met de komst van de digitale nieuwsbrief. Iedereen heeft ook het
concept gezien. Iedereen gaat akkoord met de naam D’n Meulenwiek.
Het plaatsen van logo’s van sponsoren is vrijblijvend en daarmee hebben bedrijven en
sponsoren de vrije keuze in het bedrag wat ze willen sponseren.
De deadline is elke maand de 25e van de maand, voor die datum zullen alle kopijen
binnen moeten zijn. De nieuwsbrief zal elke 1e van de maand worden verstuurd.
De nieuwsbrief moet geen roddelblad worden.
Iedereen die zich inschrijft moet dat op eigen initiatief doen
Er gaat een flyer uit met de bekendmaking van de nieuwsbrief en om mensen vragen zich
voor de nieuwsbrief in te schrijven.
Twee bestuursleden willen er wel aan meewerken.
Voor sponsoren zal een nota opgemaakt moeten worden met KvK, adres,
rekeningnummer en de naam van de penningmeester.
De voorzitter en twee bestuursleden gaan om de tafel zitten om alles rond te bespreken.
Dit gebeurd op woensdag 12 december om 20:00 uur.

6. Website
-

Een bestuurslid laat de vernieuwde website zien op de tablet van de voorzitter. Er wordt
door de voorzitter aangegeven dat ander nieuws beter veranderd kan worden in
plaatselijk nieuws. Ook zou een slider op de homepage een mooie aanvulling zijn. Er
wordt gevraagd of o.a. De putting er ook weer opstaat. Ze geeft aan dat alle links
daarover allemaal niet meer werken en dat dat er daarom niet meer op staat. Als het
bestuurslid de foto’s nog heeft vraagt ze hem deze naar haar toe te sturen.

7. Vergaderdata 2019
8. De volgende vergaderdata voor het jaar 2019 zijn als volgt vastgesteld.
Donderdag 10 januari
Donderdag 7 februari
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Donderdag 7 maart
Donderdag 11 april
Donderdag 9 mei
Donderdag 13 juni (Onder voorbehoud)
Donderdag 5 september
Donderdag 3 oktober
Donderdag 7 november
Donderdag 21 november (Jaarvergadering)
Donderdag 12 december

9. Rondvraag
- Ledenwerving moet op de man af gevraagd worden, je kunt dit elke keer in de digitale
nieuwsbrief vermelden maar of dat wat uithaalt. Je kunt ook mensen zoeken per project, die
hoeven dan ook niet alle vergaderingen bij te wonen om dat mensen dat niet willen.
Je moet geluk hebben om nieuwe mensen te krijgen.
- De activiteiten voor de jeugd in het bos aan de hulsterweg, een bestuurslid geeft aan dat
toen de kinderopvang er kwam er veel klachten waren gekomen. Het bleek maar 1 persoon
te zijn geweest die klachten had. Het is jammer dat het bos niet veel gebruikt wordt dan
alleen voor het uitlaten van de hond. Iedereen is verder akkoord om toch iets te
ondernemen om iets te maken van het bos. We gaan dat bekijken.
- We sturen een bedankje naar de ondernemingsvereniging voor het geschonken bedrag.

10. Afsluiting
-

De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
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