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Siemen Bakker / Trees Schipper / CPB / BGL

1:
1.1

Opening
Bennie Daan

Bennie Daan heet een ieder welkom
Aanwezig 21 leden en 8 bestuursleden.

2:
Aanvulling op de agenda
2.00
iemand aanvullingen op de agenda
geen
2.01
notulen 2017
De notulen van 2017 werden voorgelezen en er waren geen vragen.
3:

Mededelingen

4:

Post Ingekomen en verzonden stukken

ingekomen stukken
schrijven van mevrouw Cokkie Kraan inzake de overlast van het fietsen pal voor de ingang van Hoogthij langs.
5:
5.01

agenda punten
Tolhekke – door Henk Smit (Manager Tolhekke) - seizoen 2018

Henk Smit presenteerde namens Tolhekke het programma voor het komende seizoen. Henk Smit deelde mede
dat hij namens het DB en AB een meerjarenplan heeft gemaakt. Dit in overleg met het bestaande personeel.
Doel om het zwembad zo lang mogelijk open te houden nu en in de toekomst.
2018 bestaat het zwembad 50 jaar. Een deze dagen komt een informatieblad in de bus in verschillende plaatsen.
Activiteiten worden gepland rondom mooi weer dagen. Activiteiten worden via Facebook en plaatselijke media
gecommuniceerd.
Vanuit de vergadering kwamen een aantal vragen:
Er zijn geruchten dat er personeel is opgestapt
- Antwoord Henk Smit, er is 1 personeelslid met pensioen gegaan en 1 personeelslid heeft aangegeven niet
meer te willen werken voor Tolhekke
Zwemles communicatie slecht geweest
- er is een gesprek geweest met alle ouders - een en ander werd geregeld door het oude team en er is niet goed
gecommuniceerd.
Er werd nog een toelichting gegeven op de openingstijden.
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5.02
Wijkwandeling - gemeente Steenwijkerland - Woonconcept - 26 mei 2018
DB i.o.m. Gemeente - woonconcept - op Kop. Vroeger werd een schouw gehouden in de dorpen, dit gebeurde
door andere PB i.o. met de gemeente. Nu is er een andere aanpak.
Op 26 mei is er gelegenheid voor verenigingen om zich te presenteren aan het dorp. Ook kunnen bewoners
aangeven wat er goed gaat en wat er niet goed gaat in het dorp onder de aandacht te brengen. Wanneer er
punten zijn die door velen aangemerkt worden als negatief, worden op een ludieke wijze met de sterkhouders
bezocht. Hiervoor wordt op Woldplein een tent neergezet - er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje.
Doel met elkaar in gesprek over het mooie dorp Steenwijkerwold te komen en ideeën te krijgen hoe we het
dorp mooi houden. Opgave is niet nodig.
5.03
Gids Steenwijkerwold – door Daniel - 26 mei 2018
GIDS gezond leven in de stad. Daniel Haveman gaf een toelichting op het plan gids op 26 mei as. In
Steenwijkerwold, dit i.o.m. Just for Kids. GIDS wordt aangeboden voor kinderen en ouderen. Er kunnen
verschillende opdrachten uitgevoerd worden in het dorp.
Programma; Locaties rondom Hoogthij / sport spel / voeding / leefbaarheid
Mini survivalbaan / koersval / muziek en dans / sleutelhanger maken /
Organisatie vanuit de scouting - buddy systeem (samen meer bereiken dan alleen). Promo Just for Kids.
5.04

AED
op 3 punten in dorp AED in een kast geplaatst /financiën
DB heeft geregeld dat op een aantal locaties AED in het dorp buiten komen te hangen. Er zijn momenteel 2 die
al buiten hangen in een kast met een code. Deze code wordt gecommuniceerd wanneer via 112 een AED nodig
is. Jan gaf aan dat hij de AED nog bij de dienst aan moest melden. Bij de manage komt nog een AED te hangen
met een kast. DB gaat nog in gesprek met de EHBO om mensen op te leiden, zodat op juiste wijze met de AED
gewerkt kan worden. In Steenwijkerwold zijn een aantal mensen die met de AED om kunnen gaan, ook
wanneer deze aangemeld zijn, ontvangen ze een code en plaats van waar het slachtoffer is.
opleiding AED - Be Winters (heeft nog een aantal personen), Henriette ten Lande, Ingrid, Désire
5.05
Feest 2018
Het programma van het feest 2018 werd gepresenteerd.
Per dag werd toegelicht wat het programma was.
Binnenkort komt de feestkrant uit met het totale programma.
Er is wel een jurering voor de versierde straten.
Het bouwen van de obstakels zou dienen als straatversiering. N.a.v. opmerkingen andere straten die wel een
straat versiering willen gaan doen is er besloten om de straten wel te gaan versieren.
Henk Oost merkte op dat hij als CIE niet benaderd is i.v.m. organisatie.
Bennie gaf aan dat we dit meenemen voor de toekomst.
5.06
St. Christoffeltocht
Op Hemelvaartsdag wordt er weer vanuit Hoogthij gestart met de St Christoffeltocht. Wellicht moet er
rekening gehouden worden met Parkeren. SV Steenwijkerwold moet thuis spelen tegen de Blesse.
5.07
Slos - glazendorpshuis 2018
In 2016 hebben we samen met de SLOS een glazen dorpshuis georganiseerd. Dit was een enorm succes. Er is
besloten om dit 1 x in de 2 jaar te gaan doen. We gaan starten op de woensdag en zullen stoppen op de vrijdag.
Het goede doel is wederom de voedselbank. Er waren geen suggesties en ideeën. Er werd nog wel gevraagd
voor vrijwilligers die bijvoorbeeld willen helpen bij opbouw - afbreken van de kerstmarkt en of
glazendorpshuis.
Er is geen sponsor commissie - we hebben wel op de vrijdag gebeld naar verschillende bedrijven, hier hebben
we veel geld mee opgehaald. Ally ten Wolde wil wel even nadenken over een sponsorcommissie.
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5.08
Woldhulp
Financieel gaat het goed, financieel kan men zich “bedruipen”. Degene die hulpvraag hoeft niets te betalen
m.u.v. reiskosten. 25 vrijwilligers. Veel vraag naar vervoer, momenteel 2x zo veel aanvragen t.o.v. vorig jaar.
Computerhulp, huis tuin en keuken hulpen worden ook nog gevraagd. E.e.a. Stijgt op dit moment drempel om
te vragen is voorbij. VOG is door de gemeente verzorgd - een VOG kost normaliter € 40,00 per persoon, maar
mensen die vrijwillig mensen helpen hoeven geen VOG te betalen.
De koffieochtend in de Spar in Steenwijkerwold houdt op maandagochtend een inloopochtend i.s.m.
Woldhulp, Mantelzorg, ZONL. Het bezoek hier is erg goed. We zijn de best bezochte locatie in de supermarkt.
5.09
Vrijwilligers
N.a.v. oproep in Woldkraante voor ondersteuning van bepaalde commissies.
Kor Westerbeek wil wel ondersteuning geven aan de organisatie van bijvoorbeeld de lampionnen optocht. Hij
heeft vragen over coördinatie / budget / met wie etc. Vanuit DB wordt contact opgenomen met Kor.
Bennie geeft aan dat vrijwilligers zeer welkom zijn!

6:
Bestuur
Bennie geeft aan dat het moeilijk is om nieuwe bestuursleden te krijgen. Bennie is onlangs gekozen in de Raad
van Steenwijkerland dit betekent dat hij veel minder tijd aan dorpsbelang kan besteden. We zijn op zoek naar
nieuwe bestuursleden.
6.1
Verkiezing en benoeming
Aftredend en niet herkiesbaar
Aftredend en herkiesbaar
Aftredend en herkiesbaar
Voorgedragen vanuit bestuur als nieuw bestuurslid

Ronald Baron
Jan otten
Henriette ten Lande Winters
Ingrid ten berge

Henriette ten Lande en Jan Otten zijn aftredend en herkiesbaar. De aanwezige leden gaven aan dat dit
akkoord is.
Ingrid ten Berge is voorgesteld als nieuw bestuurslid voor Dorpsbelang. De aanwezige leden gingen
hiermee akkoord.
Siemen Bakker wil als AI penningmeester toetreden aan het bestuur, maar niet met een bestuursfunctie.
de aanwezige leden gingen hiermee akkoord.
Frits geeft aan dat vrijwilligers nodig zijn voor verschillende activiteiten. CIE leden zijn ook gewenst, dus als er
geen interesse is voor een bestuursfunctie helpt ook een vrijwilligersfunctie.
6.2
Financieel verslag
Toelichting en presentatie jaarcijfers & resultaat Ver. Dorpsbelang Steenwijkerwold
Ronald Baron deed als penningmeester verslag van de financiële situatie van Dorpsbelang over 2017.
Verklaring kascommissie
De boeken zijn gecontroleerd door Frank Hanema en Siemen Bakker.
Het was een constructieve bijeenkomst. Frank Hanema las de bevindingen voor.
Er was een vraag over de drukkosten - dit gaat over de Woldkraante.
Koppengeld is per hoofd per inwoner van Steenwijkerwold vastgesteld door de gemeente. Ca. € 2,00 - 2,50 per
persoon per jaar.
Benoemen kascommissie
Hans Klaren neemt plaats in de kascommissie.
Wieger de Vries zal als reserve genoteerd worden.
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Siemen Bakker is benoemd als AI penningmeester Ver. Dorpsbelang Steenwijkerwold
7: Rondvraag:
Menno Torn meld zich aan als vrijwilliger voor hand en span diensten.
Hans Klaren hoe staat het met de andere CIE?
- Recr en toerisme - weinig mee gedaan
- Bewoners - weinig mee gedaan
- Woldse natuurvriendelijke - nestkastjes
- Groenplan in het dorp gerealiseerd.
- aanpak en reconstructie Oldemarktseweg is door eigen bewoners uit de straat geregeld.
Désire Hof en Jannie Baas
- Idee hondenuitlaat terrein aan de Beek -verbinding wijk Marienwold - moestuin etc.
het plan kan verder uitgerwerkt worden en kan gepresenteerd worden op 26 mei - burgerinitiatief
8: Afsluiting
Bennie bedankte de aanwezigen en bood een ieder een consumptie aan namens dorpsbelang.
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