Notulen vergadering 22-09-2014 bij Anneke v/d Meer thuis.

1. Op D. Annegarn met afmelding na, zijn alle bestuursleden aanwezig. Om 19.30 uur opent
Jorrit de vergadering en dankt Anneke voor het openstellen van haar woning.
2. Notulen vorige vergadering: Anneke Spinder zou contact opnemen met de KvK. Onder tussen
is het geregeld en zijn de wisselingen door gegeven aan de Kvk. Verder zijn de notulen goed
gekeurd.
3. Mededelingen/ingekomen stukken: meldingen leegstaand. Plaatselijk belang zal een door de
gemeente gestuurd formulier invullen over aandachtspanden/percelen in het dorp. Er kan
weer meegedaan worden met “kern met pit”. Een oproep met ideeën zal worden geplaatst in
de dorpskrant.
4. Lijst met aandachtpunten van de gemeente: Voor de bouwvak is de Binnenbuorren opnieuw
bestraat, Het verkeersbord bij sportveld wordt niet weg gehaald. Deze punten kunnen van de
lijst. Nieuwe leuningen aan de brug aan de Marsherne komen in de tweede helft van 2014 of
begin 2015. Heg bij het sport terrein is door de oude gemeente geplaatst, echter de nieuwe
gemeente Sudwest- Fryslan wil deze heg weer rooien. Op de jaarvergadering zullen we de
leden vragen wat deze willen.
5. Monument begraafplaats en opruimen boom. De heer G v/d Veen neemt contact op met
Jorrit hierover.
6. Us Kooperaasje en hoe hiermee verder, dit zal ook overlegt worden met de leden op de
jaarvergadering.
7. Het bezoek van de wethouder aan Poppenwier wordt 14 Januari 2015.
8. De inschrijving bij de KvK van de nieuwe bestuursleden is klaar.
9. Financiën Plaatselijk belang: Renate heeft alles goed voor elkaar, de onderliggende
commissies krijgen een pdf wat weer wordt gebruikt voor de kas controle.
10. Data voor de volgende vergaderingen zijn: Maandag avond 10 november 19.30uur bij Jorrit
thuis, maandag avond 5 januari 2015 om 19.30uur bij Renate, maandag 2 februari 19.30uur
bij Anneke Spinder. De jaarvergadering zal worden gehouden op donderdag 19 maart om
20.00 uur in de Trilker. Jorrit zal dit door geven aan de Trilker.
11. W.v.t.t.k. We wachten nog steeds op antwoord van de gemeente over de AED. Er komt een
oproep in de Poppenwiester courant en over de mail om nieuwe mensen te vinden voor de
sinterklaas commisie.
12. Sluiting: Anneke v/d Meer wordt bedankt voor de gast vrijheid en tot de volgende keer.

Anneke Spinder 07-10-2014.

