
Notulen PB-vergadering 4 september 2019 

Aanwezig: André, Inge, Jos, Ria 

Afwezig m.k.: Harry, Machteld, Ronny 

 

1. Opening vergadering  

2. Ingekomen stukken 

Kern met pit: wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. We zullen de 

website al vast doornemen: www.kernmetpit.nl  Jos 

Mail gemeente over data kernenbezoek etc. : We vragen de gemeente om de 

voorgenomen data licht aan te passen. 1e of 3e dinsdag nov. Kernenbezoek, met een 

voorkeur voor de 3e. 15 september zal de ledenvergadering plaatshebben. Jos neemt 

het op met buurthuis en gemeente.  Jos 

3. Notulen 190603  worden doorgeschoven naar de volgende vergadering  

4. Mededelingen  

De vergaderingen van het bestuur zullen voorlopig op dinsdag plaatshebben. Na 

november verschuiven ze waarschijnlijk naar maandag. Dit alles in overleg met het 

buurthuis. 

5. Agenda ledenvergadering  

André heeft een presentatie gemaakt voor de algemene ledenvergadering. Deze 

lopen we bijlangs. Er worden afspraken gemaakt wie wanneer wat gaat zeggen. Het 

bestuur wil de contributie verhogen. Nagegaan wordt wat hierover in de statuten 

staat en we bespreken dit ook met de gemeente.  André 

Voor volgend jaar willen we in de maand juni alle stukken gereed maken voor de 

ledenvergadering in september. Nu is het krap i.v.m. vakanties, etc. 

De windstreekgesprekken worden gepland voor maart. We proberen in het voorjaar 

een keer samen een brainstorm hierover te hebben op een informelere manier. 

6. Planning vergaderingen komend jaar      

Deze wordt aangepast met de voornemens hierboven.  

7. Financiën 

Inge heeft nagegaan wie er op de Elshof nog niet lid is. Dat is een lijst van 80 

adressen. We gaan een planning maken om deze adressen bijlangs te gaan om ze uit 

te nodigen lid of weer lid te worden. 

Het is mogelijk om mensen die niet automatisch betalen de mogelijkheid te bieden 

om per bank te betalen. Daarvoor dienen we hun mailadressen te verzamelen. We 

zullen ze noteren bij de volgende ledenvergadering. Jos heeft ze genoteerd bij het 

verspreiden van de stukken voor de ledenvergadering. 

 

8. Communicatie (Elshof Nieuws) 

- 

9. Wat verder ter tafel komt. 

- 

10. Sluiting  
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 Actiepunten Wie Klaar 

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

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 x 

14 Website updaten Jos André x 

15 Golven in Nunspeet Harry  

16 Agenda en presentatie voor alg. ledenverg. Andre x 

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

18 www.kernmetpit.nl agenderen en bestuderen Jos/allen  

19 Data kernenbezoek aanpassen en bespreken Jos  

20 Nagaan wat de bepalingen zijn in de statuten over 

contributieverhoging. Dit ook bespreken met de gemeente. 

André  
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