
Notulen PB-vergadering 2 oktober 2018 

Aanwezig: André, Harry, Jos, Ronnie en Inge 

Afwezig: Machteld 

 

Jos Rigterink en Ronnie Eilert zijn aanwezig om kennis te maken met PB. Zij hebben beide 

interesse en zullen deel uit gaan maken van het bestuur. Welkom! 

1. Opening vergadering  

2. Ingekomen stukken 

 Brief gemeente ontvangen betreffende subsidieverzoek voor de onkosten van 

de werkgroep overleggen. Het bedrag zal z.s.m. op de rekening van PB 

gestort worden. 

 Aanvraagformulier subsidie 2019 betreffende uitvoeringsbudget Leefbaarheid 

in de kernen; Andr zorgt voor de verwerking van deze aanvraag. 

 Schema directieoverleg en kernenbezoek 2019  

 Mail gezamenlijke inzamelaars; André geeft een reactie.  

3. Notulen overleg  4 september. 

4. Mededelingen 

5. Speelveldje: 

Vanaf 9 oktober begint men met het verplaatsen van de toestellen. De beplanting is 

seizoensgebonden en vind het komend jaar plaats. 

6. Contributie: 

De looplijsten zijn verstuurd naar de leden. De contributie kan opgehaald 

worden.(Eventueel te combineren met het rondbrengen van de uitnodiging voor de 

ledenvergadering) 

7. Voorbereiding ALV(1 november) en kernenbezoek(13 november): 

Notulen ALV 2017  en agenda ALV 2018 worden aangepast. Deze worden gekopieerd 

door André en kunnen na 14 oktober rondgebracht worden. Adressen staan op de 

looplijsten. (Hebben we ook nog leden buiten het gebied??) 

Kascontrole is donderdag 4 oktober. Deze wordt gecontroleerd door Kees Meulenbelt 

en Wim Jalink. Harry geeft aan ongeveer een uur nodig te hebben voor punt 9 

Zonneweide Elshof. Voor de overige punten hebben we maximaal anderhalf uur. 

Aandachtspunt na de ledenvergadering is de nieuwe samenstelling van het bestuur 

melden bij Kamer van Koophandel via een digitaal formulier. 

Voorstel onderwerp kernenbezoek: Imker Mark Hekking. Inge gaat 

informeren(Nagekomen: Mark heeft aangegeven dat hij hier wel voor open staat 

maar dat het najaar een verkeerde periode is. Zijn voorkeur gaat uit naar het 

voorjaar(april/mei)->Misschien iets voor de voorjaarsvergadering) 

Andere opties zijn Houtzagerij Salland(Inge gaat informeren) en varkensschuur Han 

Schuurman(André gaat informeren). Onderwerp doorgeven aan Bep Koekoek. Zij 

treft de voorbereidingen voor het kernenbezoek. 

 

  



8. Wat verder ter tafel komt: 

Tijdens de vergadering zijn er vele punten aan de orde geweest zodat Ronnie en Jos 

een klein beetje op de hoogte geraken van het reilen en zeilen van PB Elshof. 

9. Sluiting  

 


