
Agenda Omschrijving Besluit 

6 december 2021 
Agenda;  9.30 uur- 11.30 uur 
Plaats; De Schutse 
 
 
Aanwezig/afwezig 

Ton is afwezig  

Opening 
Aandacht voor overlijden van dhr R. Verseput 
en dhr C. Hage 
 

Agenda goedkeuren 
Kees Veerhoek verlaat om 10 
uur de vergadering ivm met 
afscheid de heer Hage 

Goedgekeurd  

Besluitlijst/website  Novemberbesluit goedkeuren 
plaatsen op de site 

Goedgekeurd 

Procesvoorstel uitvoering Dorpsvisie Digitale OV ruimte bij G. 
Grefkens beschikbaar. 
Ondersteuning;gemeente ; 
Denise de leeuw. 
( voor beiden kerstpakket als 
dank)  

Ter info 

Flyer Flyeren; De rekening naar 
secretariaat. 

afgerond 

Werkgroep 
voortgang/werkzaamheden/verslag 8/12  
 

Aanmelding aan  voorzitters 
werkgroepen 
OV digitaal 8/12/21 
Aanmeldingen secretariaat 

loopt 

Presentatie cheets en de “troonrede” 8/12 de 
site plaatsen 

Voorbereiden en plaatsen  ? 

Mails doorgestuurd Verantwoordelijkheid 
portefeuille houders pakken dit 
op 

afgerond 

Kerstboom lampjes verzamelen 1 opslagplaats > de Schutse 
voor alle kerstverlichting 

loopt 

Tevredenheid Schutse Afspraak met PB/Schutse loopt 

Convenant /statuten Afwachten reactie van de 
gemeente. statuten en H.H 
reglement 

Vergadering 4/1/22 

BHV cursus Opgave Kees en Maarten; 
rekening 2021? 

gedaan 

Kerstpakketen 2021; dank aan allen  Naar Dominique en Cees 
Dijkman ook pakket.  

gedaan 

Portefeuille soc. domein; Rol 
Dorpsraad/gemeente/dorpshuis 

Planning inloopochtend; hier 
wordt contact over gehouden 
met Zeeuwland 
Heleen Vis komt in een 
vergadering sociaal Domein. 
Afspraak jan 2022 

In afwacting van 
Covidmaatregelen 

Soc Domein dorpsvisie; beleid toekomst Discusie over deel in de visie 
soc domein nogmaals 
behandelen op de agenda. 

Op de agena 2022 

Bijdrage Griezeltocht/ Sofie project / bijdrage 
kerstbomen per kern. 

Met de voorzitter bespreken 
mail van Kees volgt.Betaling 

afgerond 
 



 uitvoeren ; Ton 

Jeugd betrekken uitvoering werkgroepen Maarten en Irene doen oproep 
middels een mail naar diverse 
contactpersonen met de jeugd 
en facebook oproep.; 
Dorpsraad zoekt jeugd 
Voor Irene; roep jongeren bij 
elkaar en haal ideeen op en 
maak verbinding. Kort 
brainstormen (3 bestuursleden) 
en voorstel naar bestuur. 

loopt 

   

Raadsinfobijeenkomst regioschool noord/west Zie mail; stuk in de PZC 
Blijft op de agenda mbt 
voortgang 
 

tkn 

Bouw SD verslag van Ton/overleg met Joppe Graag delen binnen het bestuur Gebeurd? 

Verdelen portefeuilles; naast het verdelen is 
ook de opmerking;  
bestuursleden te betrekken bij gesprekken die 
de portefeuiles betreffen. 

Verdelen van portefeuilles 
bespreken in vergadering. 
 

 

Economische 
zaken/toerisme/recreatiesport/subsidies/ 
Vergunningen 
 

Stavaza inventariseren 
Oppakken van kwesties die dit 
item betreffen 

 

ICT/website sociaal media/Dropbox/laptop 
 
 

Website aanvullingen; 
Dropbox voortgang; 
Jacqueline/John/ Irene?? met 
Barend een afspraak maken. 
Back-up voor Barend; Dropbox 
vol; documenten op USB-stick 
zetten. 
Waarneming tijdens zijn 
vakantie;  
Activiteiten op facebook zetten 
en bewoners triggers geven de 
website te bekijken. 
Evenementen? 

 

Financiën/penningmeester 
 

Overzicht december zie mails; 
Ton was afwezig. 
Het RABO overzicht sprak voor 
zich. 
Zoeken naar nieuwe penning 
meester 

 

Sociaaldomein/welzijn/gezondheid. 
Contact met stakeholders/ Jeugd 
 
 

Oppakken jeugd portefeuille 
Inloop Schutse 
Mail Maarten; Soos Burgh/ 
contact met W. Vredebregt 
Uitnodigen Heleen Vis; 
wanneer? 
 

 



Priscilla Bulter dame OV 

Secretariaat/mailbox/archivering/afwikkeling 
post/agenda/besluitenlijst 
 
 

Taak/ herverdeling 
bestuursleden; toegestuurd via 
mail. 

 

Bestuurszaken 
 
 

KVK nieuwe bestuursleden 
Nieuwe leden inleveren kopie 
paspoort, Kitty zal de rest 
verzorgen zie mail 

 

Heidag plannen 2022 
 

i.o.m voorzitter op korte 
termijn plannen 

 

Thema agenda plannen 2022 Iom bestuur  

 


