DORPSRAAD GROENINGEN.

Betreft: Notulen 13 oktober 2014.
Aanwezig:

Moniek Theunissen, Tonny School, Maike Ebben, Diny van Dijk, Jill
Hartjens.
Rianne afgemeldt, Willem van Rijdt schuift aan als gast.

Opening en welkom: Door Moniek die met onze toestemming het voorzitterschap op zich
gaat nemen.
Notulen van 15 september worden goedgekeurd.
70 jaar bevrijding:

Maike heeftvoorlopige begrotingsopzet hiervoor gemaakt van
€ 1000,- en dit al naar Ad de Ponti gestuurd, die het in beginsel heeft
goedgekeurd.
Kleine commissie (Diny.Maike en Moniek) gaat definitieve opzet
maken voor 15 maart 2014.

Website Vierlingsbeek: E.v.t. opsturen/toevoegen:
• 70 jaar bevrijding in Groeningen, aankondiging maken hiervoor.
• AED-verhaal vertellen.
• Terugblikken op de afgelopen kermis.
Kermis 2014:

Evaluatie geweest, winst gaat naar het kermiscomite.
Wat de volgende kermis betreft ligt het eraan, welke kermisexploitant
het wordt, en op welke wijze er dan wordt doorgegaan met de kermis.

Monument kapel:

Onderhoud/renovatie wordt binnenkort afgerondt, als de rekeningen
binnen zijn worden deze door Tonny naar Thijn Daanen gestuurd ter
afwerking.

Informatieavond:

Vondt plaats op 9 oktober, is goed geslaagd, goede opkomst.
Gaan we voortvarend mee verder: Moniek vraagt Jan Spee inzake
zorg, Tonny vraagt Wiliam Meulman inzake het CPO-gebeuren.

Collegebezoek:

wordt 8 december, is definitief, wel programma maken.
Nog wel overleggen cq in het schema kijken, e.v.t. ruilen met Vortum.

AED-herhaling:

Jill geeft uitleg hoe de herhalingsavonden uiteindelijk zijn geworden.
De eerst was op 7 oktober en is goed verlopen.

Partneroverleg:

Moet nog plaats vinden.

Eigen kern op de kaart: Nakijken website en aanvullen met verhaal over Groeningen.
(Maike doet dat)
Invullen leden Dorpsraad: In overleg wordt Moniek voorzitter en Rianne penningmeester.
Wel blijven we aktief zoeken naar aanvulling van de dorpsraad.
Hemelvaartsdag:

Deze vindt plaats op 14 mei 2015.
Maike vraagt het programma op bij Volharding en het gilde omdat die
op deze dag en Symphonica in Sporto-aktiviteit hebben zodat we hier
rekening mee kunnen houden.

Algemeen/Rondvraag: Boek verboden boek: in overleg bijdrage hiervoor leveren.
Maike bekijkt overleg met Vierlingsbeekse dorpsraad, e.v.t. 2
december.
Symphonica in Sporto bijeenkomst geweest op 4 oktober: overleg
gehad over project waar iedereen gebruik van kan maken.
Ter info: vanaf 1 januari is de aanvang van de vergaderingen van de
dorpsraad niet meer om 20.30 uur maar 20.00 uur.
Einde vergadering 22.15 uur.
Volgende vergadering op 10 november 2014 in De Zandpoort om
20.30 uur.

