Notulen vergadering Dorpsraad Punthorst d.d. 26 september 2019
Aanwezig : Roelof Tuin, Albert Hulst, Arie Meijer en Alie Nijboer
Afwezig : Henk Klooster

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom, de 1e vergadering van Dorpsraad Punthorst
Notulen vorige vergadering
Nvt
Ingekomen stukken/mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken/mededelingen
Besproken onderwerpen
1. Ontwerp van oprichting
het concept hebben we doorgenomen. In grote lijnen is het akkoord; er moeten nog een paar
correcties doorgevoerd worden. Deze heeft Roelof genoteerd, hij gaat hiermee terug naar de
notaris. Streven is om z.s.m. in januari 2020 een afspraak te plannen bij de notaris voor
ondertekening van de oprichtingsakte.
2.

KvK-inschrijving
wat moet eerst? KvK-inschrijving of definitieve oprichtingsakte. En welke documenten zijn nodig
voor de KvK-inschrijving. Alie gaat hiernaar informeren.

3.

Jaarvergadering
Wij spreken af dat de oprichtingsvergadering meteen de 1e jaarvergadering is.
Als datum komen we uit op 16 maart 2020. Daarna is elk jaar op de 3e maandag van maart de
jaarlijkse vergadering.

4.

Website
Het is van belang om als Dorpsraad Punthorst zo spoedig mogelijk een website te hebben. Al is
het in 1e instantie alleen maar een homepage. Hierop kan alvast het volgende vermeld worden:
- e-mailadressen van de bestuursleden
- doelstelling van de dorpsraad (zie ook website reeds opgerichte dorps-/wijkraden gem. S’horst)
- mogelijkheid voor vragen/suggesties
- datum 1e vergadering vermelden
Wij spreken af dat wij Henk gaan vragen of hij dit voor zijn rekening wil nemen.

5.

Bankrekening openen
Alie gaat bij de Rabobank informeren wat de kosten zijn? Kennen ze voor een stichting een
gereduceerd tarief? Mochten de kosten vrij fors zijn dan kijken hoe dit bij andere banken is,
eventueel een Online bank, bijv. KNAB

6.

Verkiezingsrooster
Albert heeft een voorstel gemaakt. Deze gaan we in de eerstvolgende vergadering bespreken.

Rondvraag
Er zijn geen vragen/opmerkingen
Eerstvolgende vergadering
Nog geen datum afgesproken, volgt zodra de datum ondertekening oprichtingsakte bekend is
Afsluiting
de voorzitter sluit de vergadering
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