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Aanwezig : Roelof Tuin, Henk Klooster, Albert Hulst, Arie Meijer en Alie Nijboer 
Afwezig : - 
 
 
Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom, de 1e vergadering nadat de Dorpsraad Punthorst is opgericht. 
 
Notulen vorige vergadering 
Geen op- en/of aanmerkingen; getekend voor akkoord 
 
Ingekomen stukken/mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken/mededelingen 
 
Besproken onderwerpen 
1. Jaarvergadering 

Deze staat gepland voor 16 maart 2020. Aanvang 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur. 
Alie gaat informeren of de ML-school deze avond beschikbaar is, wat de kosten zijn, enz. 
 

2. Inwoners van Punthorst informeren 
Roelof en Henk gaan een artikel schrijven over o.a. de oprichting van de Dorpsraad Punthorst en 
uitnodiging voor de jaarvergadering. Roelof gaat contact opnemen met Harm Brand of het 
artikel incl. een foto van het bestuur 4 of 11 febr. a.s. geplaatst kan worden in De Staphorster en 
wellicht 10 maart a.s. nog een keer (evt. aangepaste versie). De dag dat het artikel geplaatst 
wordt, gaat Henk dit delen via Facebook en Alie via de whatsappgroep van Punthorst. 
 

3. Website 
Henk gaat aan de slag met de website: www.dorpsraadpunthorst.nl  
Als e-mailadres gaan we alleen info@dorpsraadpunthorst.nl gebruiken. 
Alie gaat de statuten mailen naar Henk zodat hij deze ook op de website kan plaatsen. 
We gaan als Dorpsraad Punthorst geen Facebook account aanmaken, website is voldoende. 
 

4. Bankrekening openen 
Deze gaan we openen bij de Rabobank Staphorst. Het lijkt ons toch het beste om dit bij een 
plaatselijk bank te doen, ook al is dit waarschijnlijk duurder. Alie heeft al wat informatie 
ingewonnen. Voor een startende stichting brengen ze het 1e jaar geen kosten in rekening. 
Daarna € 9,95 per maand. Op de transactiekosten wordt een korting verleend van € 25,00 per 
maand. Alleen de penningmeester gaat deze rekening beheren. Alie gaat dit verder regelen. 
 

5. Aansprakelijkheidsverzekering 
Het is verstandig om wel een aansprakelijkheidsverzekering (AVB) te hebben. Bij het openen van 
een rekening bij de Rabobank kun je een AVB sluiten waarbij het 1e halfjaar geen premie in 
rekening gebracht wordt. Alie gaat eerst informeren bij de gemeente of de dorpsraden niet 
automatisch verzekerd zijn onder de verzekering van de gemeente zelf. Bestuurdersaanspr. kort 
besproken, hiervoor gaan we (voorlopig) geen verzekering afsluiten. 
 

6. Afspraken gemeente 
Nu de stichting opgericht is, kunnen wij contact opnemen met de gemeente, o.a. voor de 
jaarlijkse subsidie. Alie gaat hiervoor contact opnemen met Hans Ganzeboom. 
Tevens de datum van de jaarvergadering doorgeven, informeren of een afvaardiging van B&W 
hierbij aanwezig wil zijn en informeren naar de aanspr.heidsverzekering. 
 

7. Leden/donateurs 
Voorlopig gaan we nog niet actief leden/donateurs werven. Dit schept ook weer verplichtingen 
van onze kant. 
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8. Verkiezingsrooster 

Het voorstel van Albert bekeken, maar het is nu nog niet aan de orde. Tijdens de jaarvergadering 
kunnen we wel vast informeren of er mensen zijn die graag toe willen treden tot het bestuur. 
 

9. Vergaderdata 
In 1e instantie spreken we af dat wij naast de jaarvergadering 3x per jaar gaan vergaderen en 
wel op de 2e maandag van februari, juni en oktober.  
Voor dit jaar is dit 10 febr., 8 juni en 19 okt. (ipv 12 okt.) 
 

Rondvraag 
Er zijn geen vragen/opmerkingen 
 
Afsluiting 
de voorzitter sluit de vergadering 
 
 


