Notulen bestuursvergadering Algemeen Dorpsbelang Oudesluis d.d. 07-09-2021
Aanwezig:

Danny van Luijk, Frans Onken, Helga Mul, Katouscha Boer,
Lies Wouters, Marco van Vossen en Linda Oosting
Afwezig :
Kees Geel
Plaats:
Kantine De Verlenging
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening
Danny opent om 19.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Allereerst worden er bloemen aan Frans
en Helga uitgereikt voor hun bewezen diensten bij het open stellen van het zwembad deze zomer.
2. Kick-off; drijfveren bestuursleden zitting in Dorpsbelang Oudesluis
Initiatief van Lies om elkaars motivatie te weten en zo elkaar beter te begrijpen om zo tot een goede
samenwerking te komen.
Lies: gezondheid, veiligheid en gelukkig zijn van alle dorpsbewoners
Linda: het dorp gezond te houden met activiteiten
Frans: wil met zijn politieke achtergrond graag wat betekenen voor het dorp
Helga: met elkaar het dorp leefbaar houden
Katouscha: door haar liefde voor Oudesluis wil zij graag wat betekenen voor het dorp
Marco: door middel van het helpen/ondersteunen van activiteiten iets voor het dorp betekenen
Danny: altijd al “gek” geweest op Oudesluis en wil nu graag ook iets voor het dorp betekenen
Kees, doorgegeven aan Helga: wil graag bijdragen aan een mooi dorp.
3. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering d.d. 06-07-2021 zijn goedgekeurd.

4. In- en uitgaande post
Mail Stehpan Berendsen; dat er veel “stuk” wordt gemaaid op het Polderpark. Zonde van de mooie wilde
bloemen en gras. Volgens de gemeente wordt er al natuurlijk gemaaid. Mail Lies/Danny naar gemeente dat er
daar niet behoeft te worden gemaaid, alleen ah einde vh seizoen.
Mail Fam Slik; aanmelding voor nieuwbouw.
Mail jeugd Oudesluis voor volleybalnet zwembad
Mail CDA; wat wij belangrijke items vinden in de verkiezingscampagne.
Sport/Groen/woningbouw/openbaar vervoer/Grote Sloot; bootjes/planten/schoonhouden.
Tevens hierbij in de mail retour; vragen om respons.
En ook hierbij het voornemen om in het vervolg de “politiek” weer uit te nodigen bij de vergaderingen.
In het verleden zijn hier “vruchtbare” dingen uit voort gekomen.
5. Afgehandelde actiepunten vorige vergadering
Katouscha/Helga : Regelen reischeque/dinerbon/Welkoopbon en oorkondes
Frans
: Sleutels archief MFR tbv Danny en Lies
Danny
: Donatie buurtkamer ad € 400,00
Graag in de toekomst bij deze donaties vragen waar het precies aan wordt en is
besteed.
Nog niet afgehandeld
Storing zonnepanelen: Paul koks geweest; proberen met een minder gevoelige aardlekschakelaar
•
•
•

6. Financiële update
Linda gaat de subsidie aanvraag regelen tbv het zwembad.
Er zit nog € 175,00 in de pot voor het volgende uitje ADB.

7. Zwembad
Vanwege de tijd en de hoeveelheid wat dient besproken te worden wordt er een werkgroep “zwembad”
samengesteld. Frans, Linda, Marco, Helga en Danny of Lies.
De overige leden willen wel graag op de hoogte worden gehouden van hetgeen wat wordt besproken.
Woensdag 15 september is de eerste vergadering bij Helga om 19.00 uur.
De volgende punten worden meegenomen: Evaluatie / niet te krijgen vrijwilligers en hoe dit in de toekomst op
te lossen / verouderde installatie zwembad / convenant gemeente en welke kosten voor rekening van
gemeente komen.
Tevens wordt besloten dat zaterdag 11 september 2021 de laatste zwemdag is en dat daarna het zwembad
wordt gesloten. Maandag 13 september worden er met een groep de trappen en de lijnen verwijderd.
8. Nieuwbouw Oudesluis
Rond 1 oktober de gemeente om informatie vragen over de voortgang van de nieuwbouw.
9. Nieuwe bewoners
Marian Doets heeft aangegeven de nieuwe bewoners in de gaten te houden en hier een welkomskaart in de
brievenbus te doen. Helga gaat vragen of zij hier een lijst van wil bijhouden en gaat tevens nieuwe kaarten
bestellen.
10. Bomen Polderpark
De oude (niet meer levensvatbare) bomen zijn verwijderd. Danny/Lies gaat mailen naar Muriel of het een idee
is om met de bomen plant dag nieuwe bomen te planten.
11. Sluiswachters
De gemeente heeft gevraagd via mail of wij nog vrijwilligers weten. Huh??; Er zijn diverse mensen opgeleid in
het dorp tot sluiswachter en zij hebben niets meer van de gemeente gehoord. Er wordt een lijst gemaild met
de namen van deze mensen naar de gemeente.
12 Rondvraag
Lies: Vraag van het bestuur Zijper Eilant voor een barbecue met bestuur van ADB. Meningen verdeeld; op zich
een mooie manier om de samenwerking te versterken. Wellicht handig dat ze eerst een keer bij een
vergadering aanschuiven.
Frans: De grasmaaier bij het zwembad/ijsbaan heeft zijn laatste uurtjes geslagen. Een nieuwe is zeer wenselijk
alleen zijn de kosten hoog. Misschien dat de gemeente hier ook in kan bijdragen, het is tenslotte hun grond en
wij beheren het.
Frans: Marian is eigenlijk “Erelid” in plaats van Lid van Verdienste (langer dan 25 jaar lid). Dit wordt met de
algemene jaarvergadering recht gezet en ze krijgt een vermelding en een bos bloemen.
Linda: vraagt of zij in samenwerking met het sloepennetwerk werk mag gaan maken van het uitbaggeren van
de Grote Sloot. Iedereen akkoord.

11. Data volgende vergaderingen
16-11-2021 19.00 uur; bespreking kerstboom, attenties en thema jaarvergadering
31-01-2022 jaarvergadering
15-09-2021: vergadering werkgroep zwembad; 19.00 bij Helga
Om 21.00 sluit Danny de vergadering (prachtig binnen het tijdsbestek!) en bedankt iedereen voor zijn bijdrage
en aanwezigheid

Actiepunten 07-09-2021
1
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Paul Koks ivm storing zonnepanelen / proberen met andere aardlekschakelaar
Inventarislijst; wat en waar ligt
Aanpassing KVK; wachten op evt nwe leden
Bijhouden stand zonnepanelen
Voorstel plan Polderpark jeugd
Wat zijn de exacte cijfers DOP van wat er over is
Verzekering zonnepanelen
Afronden en controle 2x jaarcijfers
Uitnodigen “Politiek” vergaderingen
Mail gemeente over het maaibeleid van het Polderpark ivm prachtige bloemen
Vermelden FB/spoorhalte buurtbezoek gemeente voor evt inbreng dorp
Vermelden FB/spoorhalte tijd voor dorpsgenoten
1 oktober vragen gemeente voortgang nieuwbouw
Bestellen welkom kaarten en Marian vragen lijst met nwe bewoners
Mail Gemeente/Muriel bomen plant dag
Lijst opgeleide sluiswachters mailen naar gemeente
Actie omtrent nieuwe grasmaaier zwembad
Vermelding taakverdeling op Oudesluis.nl
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