NOTULEN
Bestuursvergadering 04-04-22Dorpsvereniging ‘De Coorndijk’

1. Opening voorzitter
Aanwezig; Johan, Denny, Bert, Violieke, Andrea, Henk, Jolenta
Afgemeld; Wouter, Ronald, Marja, Hanneke
We hebben het er kort met elkaar over in hoeverre het vrijblijvend is om de vergaderingen (niet) te
bezoeken. Graag afmelden zodra je weet dat je er niet bij kunt zijn en niet op het laatste moment.

2. Mededelingen voorzitter; doelstelling vergadering;
Net zoals de vorige keer doen we eerst weer een rondje; Wat kom je hier vanavond brengen en wat
kom je halen? Een paar reacties;
We zijn benieuwd naar de reacties op de Polderpraat en uitnodigingsflyer.
Complimenten voor hoe de Polderpraat er uit ziet.
Er moet heel veel gebeuren, alles is nieuw en toch wel spannend, fijn dat we elkaar helpen.
We gaan de subcommissies vorm geven.
Er zijn veel dingen waar we aan werken, het zou fijn zijn als we snel resultaat en vooruitgang zien, de
politiek is nogal eens een vertragende factor.
Er gebeurt heel veel wat betreft de energietransitie, dit is een zeer belangrijk onderdeel waar we veel
aandacht aan moeten geven.
Maatschappelijke accommodatiebehoefte
Johan vertelt over de presentatie in de Gouwaert. Helaas waren er maar een handjevol inwoners
aanwezig dus dit geeft geen goede vertegenwoordiging van het dorp. We hebben Linda Zwinkels
bereid gevonden de presentatie nog een keer te geven op onze ALV zodat iedereen kan reageren.
Ook Martijn Verweijen geeft een presentatie hier komen we later op terug als we de agenda gaan
maken voor de ALV
3. Notulen vorige vergadering 07-03-22
De notulen worden doorgenomen en goedgekeurd.

4. Mededelingen van de secretaris
Alle ingekomen mails worden doorgenomen. Bert is al een paar keer ingedeeld als vrijwilliger voor
het begeleiden van de vluchtelingen uit Oekraïne in het gemeentehuis van Piershil en vertelt zijn
ervaringen
Violieke wil wel namens onze DV naar de bijeenkomst huiselijk geweld op 25/5

5. Mededelingen van de penningmeester
De subsidie is aangevraagd voor volgend jaar. Volgende week op de ALV neemt de penningmeester
het financieel verslag door met alle leden.
We besluiten om deze week een mail te maken voor de contributie van dit jaar en zorgen dat we
voortaan elk jaar in januari een nota zullen gaan versturen naar alle leden.
6. Vormen commissies/werkgroepen
Bert legt uit wat de bedoeling is n.a.v. het concept dat hij heeft uitgereikt.
Dit concept gaan we samen verder uitwerken en op de ALV zullen we aandacht vragen van de leden
hiervoor. Samen hopen we veel te bereiken.
Violieke merkte op dat de twee lagere scholen dit jaar gaan samenwerken met Koningsdag.
We gaan nu écht een datum prikken voor de groep verenigingen om bij elkaar te komen en o.a. een
evenementenkalender te maken.
7. Polderpraat
Dit agendaonderdeel (nieuwe rubrieken/evenementenkalender) schuiven we door ivm tijdgebrek
8. Leenheerenpolder KBG
Alle leden van de KBG worden uitgenodigd om een keer gezamenlijk een uitstapje te maken naar een
vergelijkbaar gebied om zo te zien hoe het kan gaan worden in de LHP
9.
-

Agenda Algemene Ledenvergadering 12-04-22
1Opening door de voorzitter
2Mededelingen secretaris
3Mededelingen penningmeester
4Dankwoord en afscheid oude bestuur en installatie nieuwe bestuur
5Presentatie Maatschappelijke Accommodaties Linda Zwinkels
6Subcommissies
7Presentatie Martijn Verweijen Leenheerenpolder
8Rondvraag
9Sluiting

10 Actiepunten:

Organiseren + vergunning tuintjesmarkt
Hulp aan Oranjevereniging feest week rond 27 april
Bezoek/hulp verzetsmuseum ouderen t.b.v. Oranje vereniging
Avond 3 daagse (contact IJsclub)
Viswedstrijd organiseren voor de jeugd
Muziek vereniging volharding uitvoering plein Coöp op 18/6
Tijdens de COOP plantjesmarkt iets organiseren
Opgeven bijeenkomst huiselijk geweld

10. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
11. Doelstellingen bereikt?

We zijn blij dat we veel bereikt hebben vanavond, jammer dat Wouter er niet is want Henk heeft veel
te delen met hem over de energietransitie.
12. Volgende bestuursvergadering
Volgende vergadering maandag 2 mei bij Henk Melissant op de Westdijk. We hopen dat iedereen er
dan bij kan zijn of anders tijdig zal afmelden.
13. Sluiting

Goedgekeurd dd:

Voorzitter:
Johan Louwen

02 mei 2022

Secretaris:
Jolenta van der Sijde

