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Notulen 
 
Datum  : 26 november 2020 
Plaats  : Online 
Aanvang : 10.00 uur 
Einde  : 11.30 uur    
 
 
Aanwezig:  Hein van der Zande (voorzitter), Matthijs Landsmeer,  
Wim Kanters, Adrienne Caniels, Ineke Theil en Astrid Selier (notulen) 
Babs Banning (vice voorzitter) 
Afwezig met bericht: Wies Dahmen 
 
Opening: 
Hein heet de leden van harte welkom en stelt de agenda vast. 
 

1. Begroting 2021 
De begroting is klaar en wordt ingediend bij de gemeente. Dit leidt tot een versobering van 
de taken van Astrid die onder de leden zullen worden verdeeld. Dit kot terug in de planning. 
 
Notulen november 2019 
Notulen van oktober 2020 is goedgekeurd en de actielijst is doorgenomen. De notulen wordt 
op de website geplaatst. 
 
Opgemerkt wordt dat er de afgelopen periode weinig tot geen nota’s vanuit de gemeente 
komen. Hein heeft dit opgemerkt en na zijn vraag heeft de gemeente hiervoor excuses 
aangeboden. We waren een soort van vergeten. 
 
Babs is met de gemeente in gesprek over de verkamering, ze houdt ons op de hoogte over 
de vorderingen. 
 

2. Jeugd 
Babs merkt op dat het onderwerp jeugd een ondergeschoven kindje is. Dit is geen goede 
ontwikkeling en vraagt om extra aandacht.  
 

3. Cultuurnota 
Het concept is de afgelopen dagen rond gegaan onder de leden, een ieder heeft zijn bijdrage 
geleverd om een reactie te schrijven. Hein zal het advies afronden en Astrid verstuurd het 
vandaag naar de gemeente. 
 

4. Vrijwilligersprijs 
Wim heeft zich vanuit de adviesraad aangemeld voor zitting in de jury voor de 
vrijwilligersprijs. 
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5. Planning  

Het online vergaderen verloopt prima en is een goed alternatief nu we elkaar niet live kunnen 
ontmoeten. We zullen dit blijven doen tot het gemeentehuis weer open gaat voor bijeenkomsten. 
Voor 2021 spreken we af om zes vergaderingen in te plannen. Vier voor de zomer (februari, maart 
mei en juni) en twee na de zomer (september en november). Dat we minder gaan vergaderen is een 
gevolg van de bezuinigingen. Astrid zal als de begroting wordt goedgekeurd de vergaderingen 
organiseren en notuleren. De volgende vergader datum in januari is op Donderdag 25 februari 2021. 
 

2021 Vergaderingen Tijd 

   

februari donderdag 25 februari 2021 
10.00 - 
12.00 

maart donderdag 25 maart 2021 
10.00 - 
12.00 

mei donderdag 27 mei 2021 
10.00 - 
12.00 

juni donderdag 24 juni 2021 
10.00 - 
12.00 

juli   Zomer 

augustus   Zomer 

september donderdag 30 september 2021 
10.00 - 
12.00 

november donderdag 25 november 2021 
10.00 - 
12.00 

december   Kerstreces 

   
 
 
Astrid zal de taken overdragen. 
Dropbox: Willem en Mattijs 
Website: Wim 
Astrid zal de website op haar naam laten staan en zoals gangbaar de kosten declareren bij de 
gemeente.  
Babs neemt het jaarverslag voor haar rekening. 
 
We nemen de takenlijst door en doen de nodige aanpassingen. De taken die zijn afgerond worden 
eraf gehaald en nieuwe taken zijn toegevoegd. De takenlijst is te zien op Dropbox. 
 
Online kerstborrel 
We gaan 23 december 2020 online borrelen van 17.00 – 18.00. Astrid zal een half uur van tevoren de 
link rond mailen.  
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De digitale aanwezigheid lijst zal de komende dagen door Astrid worden rondgestuurd. De leden 
moeten die digitaal ondertekenen en krijgen in de mail hiervoor instructie. Hein kan deze begin 2021 
bij de gemeente indienen 
 

 Afsluiting 
Hein dankt een ieder voor zijn/ haar aanwezigheid en bijdragen en sluit de vergadering. 

 


