Agenda Vergadering Dorpsraad
Datum
Aanvang
Plaats

: Dinsdag 4 juli 2017
: 19.30 uur
: Activiteitencentrum van Careyn - Reginahof 1 - Dirksland

1. Opening
2. Mededelingen
a.
3. Notulen Vergadering Dorpsraad 6 juni 2017
4. Ingekomen en uitgaande stukken
a. Email van Frits Veringmeier dat de opdracht is gegeven aan een dame om het
ontwerp voor de frames te maken.
b. Folder gemaakt voor de buurtpreventie. Is naar Pieter Struik gestuurd.
c. Brief van Anne Marijke Elema dat de plaats war het bankje eventueel geplaatst zou
worden geen goede plek is. Reden: Hangjongeren.
d. Email van Ada Overwater (Over het havenkanaal) dat er een gesprek komt met Jaap
Oudeman en dat we daarna eventueel kunnen zeggen hoe we aan de slag gaan.
e. Concept banner
f. Bestand met adresgegevens van bestuursleden van Angelique Herrebrugh.
5. Kerstboom. Dit voorstel is (?) verder uitgewerkt door drie bestuursleden
6. Overdracht taken bestuur. Het secretariaat is reeds overgenomen door Angelique
Herrebrugh (per 1 juli)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ZHVKK in Ooltgensplaat (Jaarvergadering) korte terugblik door Jan Leenders en Gelein Ruts.
Watertoren (Aanhouden)
Nieuw ontwerp voor de frames aan beide ingangen van het dorp (voortgang)
Vergaderingen in de vakantie
Vakanties bestuursleden
Geschenk van de gemeente (bankje) Nieuwe plaats bepalen.
Vorderingen havenkanaal en kom (Ada Overwater)
Stand van zaken overleg met verenigingen MFC. Afspraken maken over het verdelen van de
adressen en wie wie gaat bellen.
Opstart buurtpreventie. Voortgang.
Stand van zaken opknap haven
Bezetting Pipo-kar/flamingotour op 9 september
Het niet reageren op e-mail waarin om een reactie wordt gevraagd.
Rondvraag
Datum volgende vergadering: Dinsdag 1 augustus? 2017 19.30 uur Activiteitencentrum
Careyn Reginahof 1 in Dirksland.
Sluiting

P.m. Verlichting watertoren (Mathijs Witte en Adrie van Waarde)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor de goede orde:
Het secretariaat wordt/is per 1 juli overgenomen door Angelique Herrebrugh. Haar emailadres is angeliqueherrebrugh@hotmail.com

