
Notulen bestuursvergadering Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth (PB) 

Datum  dinsdag 10 januari 2023 aanvang 19.30 uur  
Aanwezig Wim Wichers, Jan Addink, Ko Poot, Dennis van Eldik,  Deodata Strookappe. 
Afwezig:                Jan Smale 
 
 
 
 

 
1 Opening 

Wim heet iedereen hartelijk welkom met de beste wensen voor het nieuwe jaar. 

2 Vaststelling agenda 
Uitreiking gelden rommelmarkt wordt toegevoegd 
 

3 Mededelingen/algemeen 
- UBO: Wim en Deodata zullen dit op zich nemen 
- Statutenwijziging: Wim en Ko gaan dit regelen zodra UBO geregeld is.  
- Jaarafsluiting financiën: € 200,- winst is er, financieel jaaroverzicht wordt in de volgende 

vergadering besproken. 
 

4 Notulen 
Notulen vergadering d.d. 30 november 2022 
Deze zijn ongewijzigd goedgekeurd. 
 

5 Ingekomen en verzonden post 
Zie postlijst, 
Wim en Deodata zijn naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente geweest. 

               Wim en Deodata zijn naar het gesprek over de busverbinding met de gemeente geweest. Gemeente denkt 
positief mee. Ook reizigersvereniging Roover is erbij betrokken. 
Ledenadministratie wordt door de penningmeester en de voorzitter doorgenomen. 
Jan Addink gaat naar de toeristische avond op uitnodiging van Laura v.d. Linde.  
 

6 Dorp 
a. Dorpsplan: de aanvulling dient op de website geplaatst te worden en het wordt een vast 

agendapunt op de vergaderingen 
b. Woningbouw: Met jongeren en bewoners is een gesprek geweest.  Gesprekken met de gemeente 

zijn aangevraagd. 
c. Centrum : gesprek met de gemeente is aangevraagd. 

 
7 Buitengebied, groen, speeltuinen 

a. Speeltuinen  
Bestuursleden Ko Poot, Jan Smale en Jan Addink komen binnenkort een keer bijeen. Er wordt  nog 
gezocht naar meer  betrokken ouders die in de speeltuincommissie willen gaan zitten. 

b. Begraafplaatsen 
Wie vanuit Lochem of Almen neemt initiatief voor vervolg gesprekken? Vanuit Almen zal naar 
verwachting een reactie komen nu de begroting bij de gemeente is vastgesteld. 

c. Wandel- en fietspaden: Het  klompenpad zal waarschijnlijk in het voorjaar af zijn. 
 



8 Algemeen belang 
a. AED: tot nu toe per persoon inclusief BTW € 30,- een verdubbeling van de kosten  Avond kost € 

200,- ex BTW. Er liggen nu 5 avonden vast voor het volgen van de cursus in februari, maart en april. 
Subsidie is € 600,- Er is discussie over de frequentie dat cursisten cursus moeten volgen: 1 of 2 keer 
per jaar. Hartslag Nu stelt dat de cursus jaarlijks gevolgd moet zijn. Wim neemt hierover contact op 
met Dian Derksen. 

b. Ledenadministratie : Meest actuele ledenbestand is gemaild naar de penningmeester. Wim wil 
Dennis ondersteunen bij de controle. Er zijn bijna 640 leden. 

c. De Uitkijk: Hans Enderink vragen voor artikel over het klompenpad, indien hij geen tijd heeft zal Ko 
dit doen over de speeltuinen. 

d. Website en PR: dit wordt nog verder geregeld. 
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Uitreiking gelden rommelmarkt 
Klok: €500,- en AED € 1000,- 
Klok valt onder centrum en er wordt nagegaan hoe dit verder te regelen. 
 

11 Rondvraag 
Waar liggen de contracten? Op de actielijst 
Waar bewaren we het archief? Ruimte hiervoor dient te worden gezocht. 
 

12 Volgende vergadering: woensdag 1 februari 2023, aanvang 19.30 uur. 

 

 

 

 

 

 


