Notulen bestuursvergadering 08.01.2020
Aanwezig: DP (waarnemend voorzitter), BvdV, AH, EE, HV, en YS (notulist).
1.

Opening
DP opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Notulen vergadering 11 december 2019.
Het verslag is akkoord bevonden en op de website terug te vinden.

3.

Mededelingen/bespreekpunten
- Voortgang herbestemming voormalige voetbalvelden. Machtiging aanvullend
ingediend. De BSGW heeft nog niet gereageerd.
- Website toekomstbestendig. Geen bijzonderheden. Kan er een signaalfunctie
worden toegevoegd.
- Voortgang herinrichting Herman Meddens plein. Gestreefd wordt naar behandeling
in het College van B & W in januari.
- Accommodatiebeleid. Het bestuur van de stichting zal worden benaderd door DP
en EE voor de reeds eerder opgestelde wensenlijst en eventueel het inplannen van
een overleg.
- Werkgroep 75 jarige bevrijding Nunhem. De werkgroep zal worden uitgenodigd
voor de volgende vergadering om te evalueren.
- NL-Doet. Mogelijkheden om dit samen met Care + op te pakken. HV zal hierover
het overleg aangaan.

4.

Ingekomen / uitgegane post (zie postlijst)
- Uitnodiging Veiligheidsavond. Verzoek aan de dorpsraad om de uitnodiging verder
te verspreiden. Bericht zal op de website worden geplaatst.
Verder geen bijzonderheden besproken tijdens de vergadering.

5.

Opvolging actielijst vorige vergadering.

Actie

Actiehouder

Opvolging

Website toekomstbestendig
maken
Van Eiland naar Wij-land

HV

Opgevolgd

DP

Opgevolgd

Werkgroep 75 jarige bevrijding
Nunhem

DP

Opgevolgd

AH

Opgevolgd

Accommodatiebeleid

EE

Opgevolgd

HV

Doorlopend. Maakt vorderingen

BvdV en HV

Doorlopend. Boekje updaten en op
website plaatsen

DP en YS

Geen opvolging. Kan van de lijst

Vergadering 11 november 2019

Doorlopende acties
Werkgroep herinrichting Herman
Meddens Plein
Update nieuwe bewonersboekje
Eerdere vergaderingen
Evaluatie kermis Nunhem (en
Haelen)

Kermis

YS

Exploitant benaderen of er in 2020
is voorzien in een kermis in
Nunhem

6.

Memolijst
- DOL: geen bijzonderheden.
- Hart voor Leudal: DP organiseren voor februari (i.p.v. januari) 2020.

7.

Rondvraag en sluiting.
- AH: Afspraak maken met TV over het archief. Overdragen van het externe
geheugen. AH zal deze afspraak maken.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
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DP en EE
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Nunhem

DP
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NL-Doet

HV
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HV
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Werkgroep herinrichting Herman
Meddens Plein
Update nieuwe bewonersboekje

HV

Doorlopend. Maakt vorderingen

BvdV en HV

Doorlopend. Boekje updaten en op
website plaatsen

Website toekomstbestendig
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HV
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Kan er een signaalfunctie worden
toegevoegd?

YS

Exploitant benaderen of er in 2020
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Nunhem

Vergadering 8 januari 2020
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Kermis
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Januari 2020

