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Datum: 24 augustus 2022 
Aanvang: 19:30  
Aanwezig: Maria, René, Jos, Henk, Tonnie, Emiel en Hannie 
Afwezig: Didi, Frans, Peter, Pien. 
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. Financiën: De kascontrole is geweest. 
b. 3 oktober is er een bijeenkomst leefbaarheidsfestival in de kerk in 

Beers. De “bruisende brink“ gaat dan een presentatie houden, en het is 
wel goed als de dorpsraad dan aanschuift. (Jos gaat zeer 
waarschijnlijk) 
 

3. Notulen vorige bijeenkomst 
a. Enkele tekstuele aanpassingen.  

 
4. Overig 

a. ‘Lamperse” Hei sessie (Hannie waarschijnlijk niet aanwezig) 
Tonny & René bereiden dit voor 

b. Jaarvergadering 
Concept planning is bijgevoegd. 

c. Jaarverslag [bijlage] 
i. Tekst kapstok stichting en Wewantyou lijkt veel op elkaar (wordt 

tijdens de jaarvergadering toegelicht) 
ii. De balie is ook in 2021 gerealiseerd.  
iii. De tekst van de agendacommissie mag aangepast worden 

Deze wordt in de Trots gepubliceerd. 
 
 

5. Speerpunten Dorpsraad: 
a. Communicatie: 

i. Duim 
1. Kandidaten 
2. Werkwijze 

2 maanden vooraf plannen, en in het DB voor bespreken. 
Tonnie blijft coördinator.  

ii. Trots  
1. Aandacht voor de bouwweek.  

b. Klaar voor de toekomst: 
i. Servicebureau verenigingen stavaza 
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1. Het bezoek van de notaris is besproken. Een jurist is 
vrijblijvend gevraagd na te denken over een soort van 
contract om de verantwoordelijkheid van de 
activiteitencommissies te regulieren.  

ii. Welzijnsorganisatie stavaza 
1. Er is een overkoepelende stichting LVC opgericht om de 

subsidies te regelen. (zie trots van september). De 
onderliggende stichting lijkt wel veel op onze 
welzijnsorganisatie. Deze laatste richt zich ook op 
jongeren en mensen van middelbare leeftijd.  

 
Rondvraag en sluiting 
Is het een optie om in ons dorp nog enkele schermen met daarop onze kombord 
teksten te delen. B.v. in Oelbroek, Friends, Eeetcafe d’n brink. René zoekt een 
aanvulling in de agendacommissie, en een technisch iemand om dit te realiseren. 
 
Add 4b 
Concept programma 
 

 


