Notulen vergadering 8 maart Dorpsbelang Oudesluis
Aanwezigen
Marco van Vossen, Lies Wouters, Adrian Schoenmaker , Katouscha de Boer, Linda Oosting, Frans
Oncken, Kees Geel, Helga Mul
* Opening om 19.30u
Danny geeft de hamer door aan Frans voor vandaag
* Inkomende post:
• Aanvraag Luuk tennis: eenmalig van JSP en laatste keer
• Aanvraag Jeu de boule
• Mail Co Wiskerke steiger
* Actiepunten vorige vergadering doorgelopen
* Kermis
Kees geeft aan dat de attracties niet meer willen komen. Enkel eventueel de zweef nog voor één dag,
maar dat kost dan 1000 Euro. Lies gaat Co Wiskerke vragen wat het CDA hierin wil/kan betekenen
aangezien dit een punt is op de politieke agenda van CDA: kermis groots blijven vieren
* Nieuwe bestuursleden
Karin Tijmes wil niet. Demys wil ook niet, maar heeft aangegeven dat hij wel hand- en spandiensten
wil uitvoeren. We kunnen hem altijd bellen als er wat gedaan moet worden. Cor Tiel denkt er nog
over na. Sef Hendrikx heeft wel interesse en komt naar de jaarvergadering. Linda stelt Marja Kossen
voor. Adrian stelt Leo Oussens voor. Mark Hermuller wordt voorgesteld door Frans.
* Brug/sluis/plein
Datum brug schoonmaken: 21 mei 2022 om 8u30
Kees, Demys en Marco en Tim
Kees regelt het schoonmaakspul
* Financiële update door Linda
Ingekomen post penningmeester Dorpsbelang:
•
•

Aanslag waterschapsbelasting 2022 zwembad
Aanslag gemeentelijke heffingen en WOZ zwembad en tuinen

Uitgaande post penningmeester Dorpsbelang:
•

Mail betreffende aanvraag subsidie provincie voor jeu des boules banen

Verder:
Diverse mensen hebben de huur van hun tuin betaald.
Helga heeft financiële verslagen van 2019 en 2020 nagekeken en goedgekeurd, door
coronamaatregelen zijn er deze jaren geen ledenvergaderingen geweest daarom nu als bestuur
besloten deze jaren niet door de kascontrole commissie te laten controleren maar op de
ledenvergadering aangeven dat ze bekeken zijn en dat ze voor degene die ze zou willen zien ter
inzage liggen.

Veel geld in beheer. Wat is gebruikelijk bij dorpsraden? Zijn er doelen waar wij het binnen Oudesluis
voor zouden kunnen gebruiken? Zijstapje van Kees Geel: Ooit heeft dorpsbelang geïnvesteerd in
aandelen van het Zijper Eilant en deze na een aantal jaren goed kunnen verkopen.
Er is een degelijk bedrag gereserveerd voor het zwembad, dit moeten we wel meenemen in de
zwembad besprekingen, dit is wel zo eerlijk naar de gemeente toe.
* Update zwembad
Frans heeft Adrian ingelicht over de stand van zaken. Verder nu de vergadering met Ramon en Teun
afwachten.
* Jaarvergadering
De agenda moet voorbereid worden en koffie, thee en cake geregeld voor de dorpsbewoners. MFR is
geboekt. Gaat Miranda nu wat komen vertellen? Dat weet Danny. Enkele andere opties zijn: Anneke
Tiel over Bullekroffie, het huis aan de brug: hoe de plannen er uit zien. Marjan Doets krijgt nog titel
erelid. Helga maakt oorkonde hiervoor en bloemen.
* MFR
Frans en Linda hebben een gesprek gehad met Joke Kruyt over de beschikbaarheid van de MFR. De
gemeente geeft aan Henny te bedanken. Ze willen een ontmoetingsplek van maken en er een lichte
horecavergunning op zetten. Linda heeft al aan Henny aangegeven dat daar vrijwilligers voor nodig
zijn. Linda is daar al een aantal mensen voor aan het benaderen.
* Bomenplantdag
Lies heeft de rest geïnformeerd over hoe boomfeestdag is verlopen. De bomen die niet geleverd
waren door de gemeente worden later deze week geplant.
* Jaarplanning 2022
4 april jaarvergadering
- Jaarvergadering thema: bijen, en als backup het stel dat bij Hoenderdael werkt.
10 mei19u MFR vergadering
Zaterdag 25 juni 18u met aansluitend bbq bij Danny
* Wvvtk
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Inventarislijst wat en waar ligt
Aanpassing kvk
Afronden en controleren 2x jaarcijfers
Danny gaat contact opnemen met Marjan Klok
Doorgeven aan gemeente datum brug schoonmaken
CDA (Co) aanschrijven over attracties kermis
Afspraak plannen met Ramon en Teun (Schagen Actief):
22 maart 15u bij Danny
Nieuwe inwoner doorgeven aan Marjan Doets:
Jippestraat 44
Nieuwe inwoner doorgeven aan Marjan Doets: Sportlaan
29
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Linda gaat onderzoeken wat er kan ipv een traditionele
kerstboom op het dorpsplein
Navragen waar Callantsoog hun boom vandaan hebben
Miranda vragen om op de jaarvergadering te vertellen
over de bijen / Lies belt met Danny om na te vragen
Jaarvergadering aankondigen in Spoorhalte
Linda gaat aan Karin Tijmes vragen
Linda gaat Marja Kossen vragen voor Dorpsbelang
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Adrian gaat Leo Oussens vragen voor Dorpsbelang
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Frans gaat Mark Hermuller vragen voor Dorpsbelang
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Fixie invoeren voor bordjes parkeren bij Herberg
Mail doorsturen Co Wiskerke steiger naar andere
bestuursleden
Linda haalt cake voor jaarvergadering
Agenda jaarvergadering doorsturen naar Lies
Oorkonde en bloemen voor Marjan Doets
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