Notulen

Datum: 20 april 2022
Aanvang: 19:30
Aanwezig: Pien, Inge, Huberiet, Jos, Maria, Jenny, Tonnie, Peter, Frans, René,
Didi, Henk, Emiel. Gast: Maud Willems, Wilfred Folkeringa en René Ponsen.
Afwezig: Hanny
Notulist: Emiel

1. Opening en vaststellen agenda
Is er ten aanzien van één van de agendapunten sprake van een tegenstrijdig
belang.
2. Ingekomen post, mededelingen en vragen:
a. Drankjes aan de bar op rekening; vermelden voor welke commissie of
werkgroep dit is.
3. Notulen vorige bijeenkomst
Blz 1 Groen is geen speerpunt… deze zin laten vervallen
4. Overig
a. Opening Oelbroeck [Maria]
Maria verteld kort wat de plannen zijn. De bemensing is
doorgesproken. Jenny en Frans kunnen zondag. René is bij opstart en
afsluiting. Huberiet legt de plannen voor het officiële gedeelte uit.
b. Groencommissie [Inge]
c. Vluchtelingen opvang
Er is een officieel verzoek vanuit de gemeente gekomen met het
verzoek om de komst samen met de gemeente te coördineren.
Vrijwilligers werven en informatieavonden verstrekken zouden dan
taken zijn. René Schreurs is coördinator, is vrijwilligers aan het werven
en info avonden en voorbereiden. De chalets en 30 vrijwilligers staan
klaar. Het wachten is nu op vluchtelingen. Wij zijn er klaar voor.
d. Organisatie dorpsfeest
Er zijn geen kermisexploitanten die St Tunnis willen aandoen.
Gemeente heeft aan de dorpsraad gevraagd om te kijken hoe of wat er
mogelijk is. Het plan is om i.p.v. een “klassieke” kermis een groots
dorpsfeest te gaan organiseren, samen met de horeca, de “kiosk” en
het brinkteam. Het voorlopige programma:
Vrijdag 8 juli opening van de Kiosk
Zaterdag een activiteit voor de senioren evt samen met KBO
Zaterdag avond een St Tunnise avond
Zondag overdag “de St Tunnise Spelen”. Diverse teams die samen
strijden om de St Tunnis bokaal of zoiets dergelijks
Ideeën voor de zaterdag middag:
Oudhollandse spelen, matinee met dansmuziek, valeta, losse polka etc.
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e.
f.

g.

h.

i.

line dancers, (levend) bingo, petje op petje af.
Didi heeft mogelijk nog ideeën voor de jeugdmiddag.
Gemeentehuis
Emiel en Jos vertellen de stand van zaken omtrent het proces.
Dodenherdenking
We wachten op communicatie vanuit de gemeente. Het is ons nog niet
geheel helder wat de plannen van de gemeente zijn.
Als de gemeente op zich laat wachten pakken we het beperkt op, een
bloemstuk leggen en de “Last Post” laten blazen.
Oprichting hobby en activiteiten club
De ruimte “het atelier” wordt momenteel verbouwd. De oprichting van
de hobby- en activiteitenclub loopt als een speer. Deze club in wording
presenteert zich tijdens de opening van Oelbroeck, met repair café,
knutselen etc. Er zijn veel ideeën die men aan het uitwerken is. De
naam wordt; Hobby centrum St Anthonis
We hebben gesproken naar mogelijke organisatiestructuren.
Vacature secretariaat
Er is behoefte aan uitbreiding. We zoeken formeel een 2e secretaris.
Verder is het uitwerken van de notulen een aandachtspunt. Het voorstel
is om voor de notulen een wisselschema te maken, zodat iedereen om
de beurt een keer de notulen maakt. En zo kunnen we op zoek naar
een all-round nieuw dorpsraad lid.
Uitleg werkwijze mail, agenda en notulen.
De procedure is uitgelegd.

5. Speerpunten Dorpsraad:
a. Jongeren
b. Communicatie:
i. Trots
1. Voorwoord
2. Duim
3. Wie welke stukken aanlevert en ideeën voor de
coverfoto
c. Klaar voor de toekomst:
i. Servicebureau verenigingen
1. Stavaza [Frans, Henk, Emiel]
Wewantyou is opgestart. We willen in september een
WBTR sessie organiseren, en in het najaar een sessie
over social media. De “kapstok stichting” is het volgende
wat opgepakt wordt.
d. Senioren
e. Levendig dorp
6. Rondvraag en sluiting
Inge is blij voor de tijd bij de dorpsraad, ze heeft veel geleerd maar had liever
meer willen betekenen voor de hulpbehoevende medemens.
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Jos neemt afscheid van Inge en Huberiet. Inge die na 4,5 jaar om
gezondheidsredenen moet stoppen, en Huberiet die na haar termijn van 8 jaar
“verplicht” afscheid moet nemen.
Huberiet geeft aan dat ze kans heeft gehad om wat af te bouwen. Met het noemen
van enkele anekdotes neemt ook Huberiet in dankbaarheid afscheid.
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Add 4i

Mail en mailbeheer
Hoe gaan we om met “urgente” of tijdgebonden vragen? Alhoewel het onze voorkeur
geniet om alle vragen en issues in onze regulier dorpsraadvergaderingen te
behandelen is dat i.v.m. urgentie of mogelijke tijdsdruk niet altijd mogelijk. Daarom
communiceren we in “noodgevallen”;
1. Via dagelijks bestuur app
2. Via dagelijks bestuur mail
3. Via dorpsraad app
4. Via dorpsraad mail
Geen discussies over meningsvormende onderwerpen.

Agenda
De agenda punten kunnen gemaild worden naar info@dorpsraadsinttunnis.nl.
Zondag voor de vergadering staat de agenda en de stukken klaar op “Stack”. Ze
worden dan niet meer aangepast zodat eenieder zich tijdig voor kan bereiden

Notulen
De methode voor notuleren is “Verslag op onderwerp”
Dit is een thematische weergave van de vergadering. Elk agendapunt wordt
samengevat. De agenda moet voor eenieder begrijpelijk zijn. Het is echter geen
“roman”, en de discussie wordt niet genotuleerd. Namen worden zoveel mogelijk ge
anonimiseert.
1. Notulist(e) plaatst notulen op stack en meld dat in DB app
2. Diegene die de vergadering heeft voorgezeten voorziet deze notulen van opaanmerkingen
3. Notulist(e) verwerkt deze
4. In DR app wordt vermeld dat de notulen klaar staan.
5. DR leden kunnen tekstuele (GEEN INHOUDELIJKE) aanvullingen doorgeven
per mail aan secretariaat (info@dorpsraadsinttunnis.nl)
6. Notulist(e) verwerkt deze [Afspraak over welke tijd reëel is wanneer de notulen
klaar zijn]
7. Notulen staan klaar om in het volgende DR vergadering aangenomen te
worden. [In DR bijeenkomst mogelijke aandacht voor inhoudelijke opaanmerking en eventueel vragen naar aanleiding van]
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