Dorpsraadvergadering Stellendam
Notulen 9 april 2015 – 20:00 uur (Bouwbedrijf v.d. Nieuwendijk)

AANWEZIG:
Alize Mulder – Gemeente Middelharnis (steun en toeverlaat)
Wim Hansen
Diana Warnaar
Lian van der Schelde
Peter Klink
Aart van der Velde
Adrie Tieleman
NIET AANWEZIG:
Diana Nuij-Meyer
OPENING:
Aart opent de vergadering en heet iedereen welkom. Actiepunten worden besproken o.a. stand van
zaken.
Actiepunt: heer Iman Holleman benaderen als eventuele voorzitter. Besloten is om even op HOLD te
zetten m.a.w. voorlopig geen contact opnemen met de heer Iman Holleman.
Actiepunt: Diana Warnaar & Lian v.d. Schelde  Facebook opzetten. In voorbereiding, daarna online
zetten.

BINNENGEKOMEN STUKKEN:
Alize Mulder, gemeente Middelharnis email d.d. 15-04-2015





Bericht overlijden Kernwethouder Dhr. Koningswoud
Info “Stad” brief aan inwoners
Info “Stad” voorbeeld van een PowerPoint presentatie “Stadsoverleg”
Info: Thema’s “voorbeelden notulen van werkgroep Stadsoverleg”

ALGEMEEN:
A.s. 16 april is er in verenigingsgebouw de Bommelstee een Eilandelijke vergadering van Dorpsraden.
Hier worden de kernsubsidies van de gemeente verdeeld. Belangrijke vergadering! Adrie Tieleman
vindt dat we hier bij moeten zijn. Diana Nuy & Adrie gaan hier naar toe. Aart is back-up.

RONDVRAAG - WIE DOET WAT IN DE TOEKOMSTIGE DORPSRAAD:
Adri geeft voorkeur aan een vereniging en niet aan een stichting.
Lian wil ook meedoen, geen functie.
Diana W. wil ook meedoen.
Wim twijfelt, maar blijft aan tot aan de officiële Dorpsraad oprichting.
Peter doet mee.
Aart doet mee.
Diana N. doet mee (telefonisch contact gehad tijdens de vergadering), geen functie.
7 x JA (meerderheid)
We gaan starten met de Dorpsraad Stellendam “in oprichting”
In overleg is besloten dat de onderstaande personen de volgende functies bekleden:
Penningmeester: Adrie Tieleman
Diana Warnaar: Secretaris
Aart van der Velde: Voorzitter
Peter Klink: Vice-voorzitter
Daarna volgt er een discussie (voor en tegens) of we een vereniging of stichting willen zijn.
Een vereniging heeft leden, in een ledenvergadering wordt er dan gestemd, het democratiegehalte is
hoog. Er zal een ledenadministratie bijgehouden moeten worden.
Voorkeur: Laagdrempelig houden. Lage contributie (1 Euro-lid)
Eventueel een nieuwsbrief uitgeven.
Peter geeft duidelijk de voorkeur aan een stichting. De raadgeving is 1 x per jaar. Financieel verslag
wordt door de Raad gedaan. Tevens zal je altijd verantwoording moeten afleggen aan de inwoners.
Conclusie: Er zijn veel meningsverschillen.
Actiepunt: Notaris uitnodigingen  uitleg geven over stichting/vereniging zodat we een helder en
duidelijke beslissing kunnen nemen. Adrie zal contact opnemen met een notaris in Middelharnis.
Actiepunt: Inwonersavond plannen, 4 of 11 juni 2015 (wethouder uitnodigen voor een
openingsspeech)

VOLGENDE VERGADERING:
Donderdag 30 april 2015 om 20:00 uur, locatie: van den Nieuwendijk.

