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Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth
Bestuursvergadering
Hoeflo
23 oktober 2017
Bertus Karssenberg, Monique Brokken, Hans Enderink en Tonny Verwoerd
Dineke Weijenberg, Aldi Preuter en Jan Los
Akkoord

Er wordt om 19.45 uur gebruik gemaakt van het inloopspreekuur en wordt PB bijgepraat over de uitvoering “Harfsen
draait doorrr” van SDG en de Veldhoekers. Tevens meldt Eppie Valkeman dat de picknicktafel en bank aan de
Bielderweg dringend aan vervanging toe is. Hans onderneemt actie.
1. Opening en welkom
Bertus opent om 20.15 uur de reguliere vergadering.
2. Mededelingen
De Spar staat te koop. Er zijn al enkele gegadigden geweest.
3. Notulen vorige vergadering
Rommelmarkt was een groot succes. De cijfers volgen z.s.m. en het prijzengeld wordt in november uitgereikt.
Er waren 163 vrijwilligers actief met de rommelmarkt.
De notulen zijn akkoord bevonden.
4. Ingekomen post
- Alle post wordt doorgenomen en waar nodig door Monique beantwoord en verwerkt.
5. Bestuursstructuur en planning 2017/2018
Wordt tijdens de volgende vergadering besproken.
6. Commissies:
Algemeen
- ALV wordt gehouden op maandag 26 maart 2018 om 20:00 uur
- Er is een voorstel om voor de huur van de tent een vrije gift te laten geven van minimaal € 25,-. Dit punt wordt
verschoven naar de volgende vergadering.
Financiën (Jan)
- Geen bijzonderheden.
Zorg, Welzijn en AED (Dineke en Aldi)
- Volgende vergadering
Speeltuinen (Hans)
- In november 2017 is er een gezellige BBQ met de speeltuincie.
Recreatie, Toerisme, Legendes (Hans, Bertus)
- In Zutphen komt er een gedemonteerde V1 vrij. Wij zijn 1 van de kandidaten om deze te mogen ontvangen. Locatie
zal zijn op de Braakhekkeweg/Reeverweg. In het voorjaar van 2018komt deze boven de grond en wachten we af of
deze naar Harfsen mag komen.
- Er zijn al enkele personen benaderd om mee te denken over “Erve Braakhekke”. Een eerste vergadering moet nog
gepland worden.
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Dorpskarakter en Groenbeheer (Hans, Dineke)
- Geen
Wonen, verkeer en buurtpreventie (Bertus, Jan)
- Langzaam rijden verkeersbord Broekstraat/Asselerweg/Braakhekkeweg is nog steeds niet geplaatst.
- Heideveld aansluitingen is in orde.
- Buitenlust wordt verschoven naar de volgende vergadering.
Hoeflo (Tonnie)
- Er volgen 3 data opties voor een vergadering met het DB van Hoeflo.
PR (Bertus, Tonnie)
- Ledenwerving heeft de nodige prioriteit.

8. Rondvraag
- 24 oktober start op Omroep Gelderland het programma “Beste dorpshuis van Gld”.
7. Sluiting
Bertus sluit de vergadering om 22:12 uur. Volgende vergadering dinsdag 14 november 2017

Akkoord:

Bertus Karssenberg

Monique Brokken

voorzitter

notulist
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