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Aanwezig : Roelof Tuin, Henk Klooster, Albert Hulst, Arie Meijer en Alie Nijboer 
Afwezig : - 
 
 
Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom. 
 
Notulen vorige vergadering 
Geen op- en/of aanmerkingen; worden bij de volgende gelegenheid getekend voor akkoord 
 
Ingekomen stukken/mededelingen 

- Getekende oprichtingsakte van de notaris ontvangen 
- Inschrijving KvK ontvangen 
- Bericht van de belastingdienst ontvangen i.v.m. aangifte omzetbelasting 

 
Besproken onderwerpen 
1. Facturen 

Factuur van de notaris en KvK ontvangen. Deze zijn in 1e instantie door Alie voldaan 
Factuur webhosting. Deze is in 1e instantie door Henk voldaan. 
Facturen worden zodra dit mogelijk is door de stichting terugbetaald. 
 

2. Bankrekening 
Alie heeft diverse malen contact gehad met de rabobank en de benodigde formulieren gemaild. 
Rekening is nog niet geopend. Wordt vervolgd. 
 

3. Website 
Henk heeft al een mooi begin gemaakt met de website; www.dorpsraadpunthorst.nl 
Samen besproken hoe de verschillende pagina’s gevuld kunnen worden. Henk gaat ervoor 
zorgen dat de site voor de 18e online is. 
E-mail account info@dorpsraadpunthorst.nl is aangemaakt. Alie krijgt de inloggegevens nog van 
Henk, zodat zij de mailbox kan beheren. 
Het logo van dorpsraad Punthorst besproken. Wij zijn allen enthousiast over het logo. 

 
4. Gemeente Staphorst 

Alie heeft 28 januari jl. een gesprek gehad met Hans Ganzeboom van de gemeente Staphorst.  
Het volgende besproken: 
- statuten: het woord ‘verplicht’ in art. 7.5 is wat ons betreft akkoord, eigenlijk vanzelfsprekend 
- overleg alle dorpsraden: Alie gaat de overige dorpsraden informeren; t.z.t. gaan wij overleggen  
  wie van ons hierbij aanwezig zijn (6 april a.s.) 
- overleg per dorpsraad: t.z.t. gaan wij overleggen hoe wij hier invulling aan geven 
- aansprakelijkheidsverzekering: wij zijn verzekerd via de gemeente. Bevestiging per mail  
  ontvangen, Alie gaat nog naar de exacte dekking informeren 
- subsidie: zodra de bankrekening geopend is, kan dit geregeld worden 
 

5. Publiciteit 
- artikel voor de Staphorster is door Henk en Roelof geschreven. Henk zorgt ervoor dat de foto  
  deze week gemaild wordt naar Roelof, waarna Roelof alles doormailt naar Harm Brand, zodat  
  het dinsdag 18 februari geplaatst kan worden in de Staphorster. 
  10 maart een herinnering (verkorte versie?) plaatsen. 
- Wij zijn benaderd door Eelco Kuiken van de Meppeler Courant. Alie gaat zoals afgesproken  
  contact met hem opnemen. Als hij belangstelling heeft, kan hij het artikel wat in de Staphorster 
  komt van ons krijgen. Dit kan hij evt. na de 18e plaatsen in de Meppeler Courant. 
- wij besluiten om de bewoners/bedrijven, enz. van Punthorst nu eenmalig te informeren over 
  de oprichting van Dorpsraad Punthorst. Roelof gaat een brief maken.  We gebruiken 
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  grotendeels het geschreven artikel en vermelden erbij dat men alleen de 1e keer huis aan huis 
  bericht krijgt en dat de komende jaren de jaarvergadering altijd op de 3e maandag van maart 
  gehouden wordt. In totaal heeft Punthorst 366 adressen, waarvan 247 particulier. Henk gaat 
  het gebied in vijven verdelen, zodat wij ieder een gedeelte kunnen bezorgen. Dit gaan we doen 
  op 21 en/of 22 februari. 
 

6. Jaarvergadering 
het programma voor 16 maart besproken. Wij als bestuur hebben afgesproken om om 19.00 uur 
aanwezig te zijn. Inloop is vanaf 19.30 uur. De vergadering begint om 20.00 uur (tot ongeveer 
21.30 uur). Roelof gaat een presentatie maken. Gaat eerst het doel van de Dorpsraad Punthorst 
vertellen, het logo toelichten en het bestuur voorstellen. Geeft daarna het woord aan Alwin 
Mussche namens de gemeente Staphorst en daarna aan John Bakker. John Bakker werkt in 
opdracht van de gemeente Staphorst en gaat ons wat vertellen over energiebesparing in en om 
de woning. Na afloop van de vergadering is er voor iedereen (1 per adres) een tas met inhoud 
beschikbaar. Albert gaat dit afstemmen met John Bakker. 
Wij schatten in dat er plm. 150 mensen komen. Bij binnenkomst kan men eerst koffie/thee met 
een plakje cake krijgen en na afloop fris/water. Alie zorgt voor de boodschappen. Alie gaat 
overleggen met de school wat wij zelf moeten regelen en wat de school regelt. De school brengt 
voor het gebruik geen kosten in rekening. 
 
 

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


