
Notulen PB-vergadering 3 juni 2019 

Aanwezig: André, Harry, Inge, Jos, Machteld, 

Ronny 

Afwezig m.k.: Ria 

 

1. Opening vergadering  

2. Ingekomen stukken 

geen 

3. Notulen 1900507  worden goedgekeurd  

Actiepunten: punt 7 komt op de agenda voor de ledenvergadering 

4. Mededelingen 

- Er is een bijdrage gevraagd voor het touwtrekken, t.b.v. het 40 jarig bestaan. PB 

wil bijdragen tot een maximum van wat voor andere projecten ook is 

bijgedragen. Inge zal het checken met andere bijdragen die in het verleden zijn 

gedaan. 

- Het leefbaarheidsbudget is aangevraagd voor de welkomstmandjes. Die aanvraag 

is afgewezen. 

- Machteld is bij de volgende vergadering afwezig. 

- Woensdagavond vindt kascontrole plaats. 

- Website dient geüpdatet te worden. André en Jos zullen dit doen.  

5. Stand van zaken werkgroepen: 

a. Oud papier: er is een gebiedsindeling gemaakt en er zou een nieuwe afspraak 

voor de zomer komen en na de zomer een tweede gesprek. Maar Ronny hoort 

niets meer. 

   

b. Hanging baskets: de filmpjes die gemaakt zijn kunnen aan elkaar gekoppeld 

worden. André kent iemand die dat kan. Dit is nodig voor de afhandeling van de 

subsidie. En het is leuk om die filmpjes te verspreiden via het eppie en op 

youtube. Er komen extra bakken en bevestigingsmateriaal voor de dikkere 

lantaarnpalen. Er komt een evaluatie in oktober. 

 

c. Duurzaamheid, zonneweide 

De overleggen met de gemeente gaan voort. Uiteindelijke goedkeuring van het 

project kost veel tijd. De gemeente heeft baat bij de uitvoering van het project, 

omdat daarmee de doelstellingen voor de energievisie afgedekt worden. Dit punt 

blijft onze aandacht houden. 

  

d. Sloten en bermen 

Nu het perceel tussen Kocken en Jaling is verkocht kan er gesproken worden over 

het doortrekken van het trottoir langs de Elshofweg. 

 

e. Welkom op de Elshof 



De bezoeken verlopen goed en gaan deze zomer door. 

 

6. Voorjaarsuitje PB Elshof 

Is goed verlopen. Optie om naar Nunspeet te gaan wordt onderzocht door Harry. 

7. Financiën 

Inge deelt de kwitanties uit. De loonlijsten volgen. 

8. Communicatie (Elshof Nieuws) 

geen 

9. Wat verder ter tafel komt. 

- De agenda  voor de ledenvergadering moet gemaakt worden. Onderwerpen die 

genoemd worden: 

o Zonneweide 

o Toekomstbeeld van kleine kernen, spreker extern bijv. Kor Pollema 

o Contributieverhoging 

o Het digitale tijdperk: mail en machtiging 

o André maakt agenda en presentatie  

- EHBO: mensen die cursus volgen dienen ook bereid te zijn zich voor 

evenementen op de Elshof in te zetten. Machteld zoekt uit hoe het geregeld is. 

Ook wil Inge duidelijkheid over hoe de bekostiging is en over mogelijkheden om 

de cursus gesponsord te krijgen. 

 

10. Sluiting  

 Actiepunten Wie Klaar 

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)  

13 Inge handelt de aanvraag voor subsidie van de touwtrekclub af. 

Checkt met eerdere verstrekte gelden. 

Inge  

14 Website updaten Jos André  

15 Golven in Nunspeet Harry  

16 Agenda en presentatie voor alg. ledenverg. Andre  

17 Machteld gaat na wat de afspraken zijn rond EHBO. Machteld  

 

 

 


