
Notulen PB-vergadering 5 maart 2019 

Aanwezig: André, Inge,Jos, Machteld, Ria en 

Ronny 

Afwezig m.k.: Harry 

 

 

1. Opening vergadering  

2. Ingekomen stukken  

3. Notulen 181204  worden goedgekeurd en zullen klaar gemaakt worden voor 

publicatie op de website. Ronny wil ter verduidelijking graag weten wat er precies 

van hem verwacht wordt t.a.v. het benaderen van mensen in Hoonhorst. 

Vraagstelling is wat er gedaan is om de prijs binnen te slepen en wat betekent dat 

voor de organisatoren. 

Notulen ledenvergadering 181101 Deze worden goedgekeurd. Voor een volgende 

vergadering zal een van de leden uitgenodigd worden voor een kort overleg met het 

DB. 

4. Mededelingen  

5. Stand van zaken werkgroepen: 

a. Oud papier 

Er zijn 60 formulieren terug ontvangen. Dat is genoeg om een beeld te vormen 

van wat men wil: de meeste mensen willen dat de huidige gang van zaken 

gehandhaafd blijft. Er is overleg met CHIO. Er is ook een bijeenkomst geweest 

met de kleine kernen: ook daar is het overgrote deel tevreden met de huidige 

gang van zaken. Mogelijkheden worden genoemd om de inzameling te 

vergemakkelijken: een telefoonnummer voor mensen die zelf niet kunnen 

brengen, een schuurtje voor opslag. 

De winnaar van de prijsvraag krijgt een els cadeau.   

b. Hanging baskets 

De werkgroep is bezig met het vervaardigen van de sproeibak. Er zijn stukjes 

geschreven in EN. Medewerking van de bewoners wordt gevraagd. 

Het is van belang dat de manden voor 31 mei hangen. Dat is een voorwaarde 

voor subsidie van de provincie. 

c. Duurzaamheid, zonneweide 

Komt bij punt 6 aan de orde.  

d. Sloten en bermen 

André is bij een buurtbewoner langs geweest voor klachten over het onderhoud 

van een weg. De indruk is dat de klachten serieus worden aangepakt. Van belang 

om te blijven volgen of de gemeente zijn beloften nakomt. 

e. Welkom op de Elshof 

Voor het hele jaar zijn data gepland. Ook Anneletty heeft zich aangemeld om mee 

te gaan op bezoek. 

6. Rol van PB in zonneweide  
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Helaas is Harry niet aanwezig op dit moment. Bij de bespreking blijkt dat het bestuur 

met vragen blijft zitten die voornamelijk te maken hebben met de plek van PB bij het 

project. Die vragen worden onvoldoende beantwoord. Duidelijk is dat PB geen 

verantwoordelijkheid wil voor het project. Het bestuur wil eerst meer informatie 

krijgen van een buitenstaander en de achterban raadplegen voordat het verder 

hierover besluit.  

7. Voorjaarsuitje PB Elshof 

Inge zal zich buigen over de invulling van de dag en iets schrijven voor EN. 

8. Financiën 

Inge heeft enkele financiële overzichten gemaakt. Die zijn duidelijk, waarvoor dank. 

De contributie wordt nog deels via de looplijsten opgehaald. Dit kan uiteraard 

efficiënter, maar veel leden verwachten dat PB langs komt. Er zijn twee posten 

waarop bezuinigd kan worden en daar zullen we onderzoek naar doen. De 

kascontrole is in april. Contributies ophalen staat gepland voor mei, juni  

9. Communicatie (Elshof Nieuws) 

André verzorgt een stukje voor april. (André) 

10. Wat verder ter tafel komt. 

11. Sluiting  

 Actiepunten Wie Klaar 

1 Uitnodiging Salland Cafe ‘samen verder met jouw idee!’ 7 maart: 

Deze mail wordt doorgestuurd naar de verenigingen en 

gepubliceerd in Elshof Nieuws 

(André) x 

2 Er wordt een herinnering op het Elshof eppie gezet.  (André) x 

3 PB wil over zonneweide op een ander moment nog een keer 

apart over vergaderen.  

(Jos) x 

4 Half september zal de ledenvergadering worden gepland. (Jos) x 

5 Jos moet zich nog toegang verschaffen tot de mail van PB. (Jos)  

6 Ronny zal nagaan of het mogelijk is wat mensen uit Hoonhorst te 

spreken die betrokken waren bij de dorpsvernieuwing. 

(Ronny)  

7 Het bestuur wil eerst meer informatie krijgen van een 

buitenstaander en de achterban raadplegen voordat het verder 

hierover besluit.  

Harry  

8 Inge zal zich buigen over de invulling van de dag van het 

voorjaarsuitje en iets schrijven voor EN. 

 

Inge  

9 Er zijn twee posten waarop bezuinigd kan worden en daar zullen 

we onderzoek naar doen 

Inge  
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