Notulen ledenvergadering 18 april 2017
Aanwezig: -

Martin Zingel
Lilian van Driel
Bertine klop
Rieki Willemse
Annemiek Brands
Henk van de Westeringh
Arjaan Gijsberts
Ida Schinkelshoek
Ina Gijsen
Dieter de Jong
N.J.v. Kuilenburg
Marieke Gijsberts
Maaike Gijsberts
Koen Dibbets
Greet Geurtsen
Pim Schinkelshoek

wandelclub en Si-jak
Gymvereniging Silvia
Gymvereniging Silvia
Vrouwen van Nu
Vrouwen van Nu/ Zanglust
Soos
DSS’14
Toneelvereniging “de gulle lach”
Zanglust
Carnaval
Carnaval
Bestuur
Bestuur
Bestuur
Bestuur
Bestuur

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom
2. Verslag Kascommissie
De balans wordt goede gekeurd door Arjaan Gijsbert(aanwezig) en Remko Reiber.
Nieuwe kascommissie: Ina Gijsen(zanglust) en Bertine Klop(Silvia).
3. Jaarrekening en vaststellen begroting worden goedgekeurd door de aanwezige leden.
4. Verbouwing: Inmiddels is de 3e fase bijna afgerond: Tussenwand moet nog verder betimmerd
worden nu veel meer geluidshinder. Actie Bestuur
-Fietsen graag in de fietsrekken. Er komt iets van verlichting bij de fietsrekken.
- stoep na de ingang graag verlagen. Men kan ook via de straat naar de ingang lopen deze
loopt netjes op naar de ingang.
5. Dienstencentrum: Zoals iedereen weet is er door de dorpstafel een enquête gehouden
wat/waar alles moet plaatsvinden. Er is gekozen voor Toevershof(centrale ligging). De
behoefte is een plek waar mensen elkaar kunnen tegenkomen en ontmoeten. De dorpstafel
heeft het bestuur gevraagd of we hierin mee willen denken en/of we ruimtes hiervoor
beschikbaar willen stellen. Het voorstel is: Er wordt een nieuwe zaal/ruimte op het plein
gebouwd. Bloemfonteijn en Thomashuis gaan dit ondersteunen met hun bewoners die onder
begeleiding het centrum gaan ondersteunen.
Dorpshuis Toevershof heeft 3 voorwaarden gesteld voor deze samenwerking:
- Het bestuur van het dorpshuis wordt niet de trekker hiervan.
- Toevershof gaat het niet financieel ondersteunen
- Het plan moet gedragen worden door het dorp.
Het bestuur van Toevershof vraagt aan haar leden of ze onder deze voorwaarden verder
Kunnen gaan in samenwerking met de dorpstafel. De leden stemmen in alleen onder deze 3
Voorwaarden.
Er wordt nog gesuggereerd over samenwerking met welzijn Neerijnen.(dit wordt
meegenomen).
Subsidies gemeente Neerijnen is moeilijk (wel mee bezig).
Dit proces worst ondersteunt door Dkk(dorpshuizen kleine kernen)

6. Agenda/bezetting Zaal/ruimtes
Er moet verbetering komen in het huren van ruimtes. Met de nieuwe website hopen we hier
verbetering in te krijgen. Graag e-mailtjes ook een cc aan Arjan van de Kaay om verwarring te
voorkomen.
7. Vaststellen Bestuur
Er verandert op dit moment niets aan het bestuur.
8. Nieuwe Website:
-Er wordt op dit moment gebouwd aan een nieuwe website
-hierin is ruimte opgenomen voor de verenigingen
-aparte horecapagina/pachtersgedeelte
-alle adressen/contacten.
- agenda waarop iedereen kan zien wie/wat /wanneer een ruimte huurt.
Inmiddels hebben we als Toevershof een nieuwe logo
9. Wvttk:
Microfoon: Greet zorgt dat er een handleiding komt.
Kapstokken: Er komen verrijdbare kapstokken.
Klok in de zaal: we gaan kijken naar een balbestendige klok

