
 

 

 

Notulen Dorpsraad vergadering 9 februari 2015  

Aanwezig: Pia Kamping, Mitchel Vermeulen en Dorien Kronenberg                                  

Afwezig    : Rinus de Bart en Chris Kouwijzer 

1. Opening: Dorien heet iedereen van harte welkom en hoopt dat we met zijn allen 

iets kunnen betekenen  voor ons dorp Hoedekenskerke. 

2. Mededelingen: Rinus de Bart heeft geen bevestiging gekregen voor de 

aanmelding bij de dorpsraad. Onze excuses daarvoor. Bij deze is Rinus van harte 

welkom bij het nieuwe bestuur van de dorpsraad.  

3. De notulen van de jaarvergadering op 19 januari gemaakt door Leo Fakkert 

worden goedgekeurd. Dank daarvoor! 

4. Aanvulling op de agenda: Website                                                                                          

De oude website moet opgezegd en verwijderd worden van internet. De nieuwe 

website is geplaatst en ziet er fantastisch uit. Mitchel heeft deze taak op zich 

genomen en prachtig uitgevoerd. Dat is een mooie nieuwe start. Mitchel zorgt dat 

de oude website wordt opgeheven. De kosten van de nieuwe website is 10 euro. 

De bon kan ingeleverd worden bij Pia de penningmeester.                                   

Er is een factuur van de drukkosten van de posters en flyers. Een rekening van 

39 euro. Echter op de rekening staat dubbelzijdig gedrukt dit is niet het geval 

geweest. Het was een enkelvoudige druk. Pia overlegt met Gerard Verkuil over 

de gemaakte kosten, wellicht is er een foutje gemaakt en is het bedrag minder 

hoog.   

5. Ingekomen en uitgaande post: Er zijn wat opmerkingen binnen gekomen over de 

nieuwe website  : 1. De loterijvereniging mist op de website. 2. Geen informatie 

op de website zetten zonder toestemming. Mitchel heeft een mailtje gestuurd naar 

de betreffende persoon, met de uitleg dat dit ook niet de bedoeling is. 

6. Bestuursfuncties toewijzen: 1. Pia kamping Penningmeester, 2. Mitchel 

Vermeulen Secretariaat en Website. 3. Chris Kouwijzer Lid, Rinus de Bart Lid en 

Dorien  Kronenberg Voorzitter.  De notulen worden bij toerbeurt gemaakt. 

7. Vervolg cursus AED-reanimatie: Dorien gaat uitzoeken wie deze cursus kan 

geven, daarna kan er een datum gepland gaan worden en kunnen de mensen uit 

het dorp die hier aan deel willen nemen uitgenodigd worden.   

8. Acties: Dorien: Contact legen met de kamer van koophandel, Contact leggen met  

Rene Wink, boswachter bij Natuur Monumenten i.v.m excursie in juni.                      

Mitchel: Wijzigingen dorpsraad doorgeven aan de gemeente (website).                                                 

Pia daagt zorg voor de recente betalingen.                                                                                

Allen: Een motivatie schrijven voor op de website.  

    



Deze motivatie mailen naar Mitchel voor 16 februari. Op 16 februari hebben we een 

fotomoment, voor onze foto’s op de website. We verzamelen om 13.00u bij het 

kunstwerk “Hoedjes”.                             

9. Speerpunten voor de toekomst: Dit punt komt de volgende vergadering uitgebreid 

terug. Even brainstormend komen de volgen de punten naar voren: 

Bewegwijzering  van belangrijke  punten in het dorp, een werkgroep voor b.v een 

dorpskrant, entree van het dorp aantrekkelijker maken, Café/restaurant  aan de 

jachthaven, een “fysieke” brievenbus voor opmerkingen en vragen aan de 

dorpsraad. 

10. Samenwerking met de website van de dorpsraad. Misschien is het een idee, de 

dorpsraad-website te koppelen aan die van de Griend. Hier komen we nog op 

terug. 

11. Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag.  

12. De volgende vergadering is op maandag 23 maart op de Molenstraat 15. 

13. Sluiting van de vergadering.                                                                                     

 

    

 


