Notulen bestuursvergadering 04-03-2020
Aanwezig: EE (voorzitter) DP (notulist), BvdV, AH, HV, A.C (comité bevrijdingsfeest)
Afwezig: YS, mk
1.

Opening
EE opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Notulen vergadering 5 februari 2020
Het verslag is akkoord bevonden en op de website terug te vinden.

3.

Mededelingen/bespreekpunten
- Accommodatiebeleid. Het beleid is inmiddels vastgesteld. EE heeft JC benaderd en
het voorstel is dat er een werkgroep wordt samengesteld om de verdere wensen
vanuit onze accommodatie te inventariseren. EE zal hierin het voortouw nemen.
- Website. De eigen e-mailadressen zijn aangemaakt en er wordt afgesproken dat
we deze allemaal gaan gebruiken t.a.v. de correspondentie rondom de dorpsraad.
De nieuwe lay-out/ berichten heeft afgelopen maand meer bezoekers getrokken.
- Voortgang herinrichting Herman Meddens plein. Het plan heeft enige vertraging
opgelopen i.v.m. onduidelijkheden t.a.v. bespreking bij de gemeente. 10 maart
komt de werkgroep wederom bij elkaar voor de voortgang. Plan wordt verder
uitgewerkt en een raamwerk zal in de jaarvergadering gepresenteerd worden.
- Financieel jaarverslag. Besproken en ter kennisgeving aangenomen. In de
jaarvergadering zal dit worden gedeeld met de inwoners.
- Werkgroep 75 jarige bevrijding Nunhem. De werkgroep zal een korte presentatie
verzorgen tijdens de jaarvergadering, een terugblik op de viering van het 75 jarig
bestaan van de bevrijding van ons dorp.
- Jaarvergadering zal plaatsvinden op 1 april as vanaf 20 uur bij Hotel, Café,
Restaurant Houben, de zaal is gereserveerd. Naast de gebruikelijke onderwerpen
zal er met name aandacht zijn voor: de viering van het 75 jarig bestaan – care
plus (pluktuin/ inloop) – plannen herinrichting Hermans Meddensplein –
accommodatiebeleid- zomer challenge. Het streven is te werken via 1 PowerPoint
presentatie, EE zal hiervoor zorgdragen.

4.

Ingekomen / uitgegane post (zie postlijst)
Verder geen bijzonderheden besproken tijdens de vergadering.

5.

Opvolging actielijst vorige vergadering.

Actie

Actiehouder

Opvolging

DP en EE

Stichtingsbestuur is benaderd. En
eerdere lijst met opmerkingen is
aangeleverd.

Vergadering 8 januari 2020
Accommodatiebeleid

Er wordt een werkgroep
geformeerd
NL-Doet

HV

Care + heeft gemeente en IKL
uitgenodigd. Er zal vanaf 2 april
een pluktuin worden gerealiseerd
rondom de voormalige basisschool
door ambtenaren van de
gemeente.
IKL wil het plan graag doorspreken

met de dorpsraad. De voorkeur
gaat uit naar 12 maart om 16 uur
Doorlopende acties
Werkgroep herinrichting Herman
Meddens Plein
Update nieuwe bewonersboekje

HV

Doorlopend. Maakt vorderingen

BvdV en HV

BV neemt contact op met JH

YS

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

Eerdere vergaderingen
Kermis

6.

Memolijst
- DOL: geen bijzonderheden. Kan van de lijst.
- Hart voor Leudal: 10 en 11 maart 2020. Aantal aanmeldingen groeit gestaag.

7.

Rondvraag en sluiting.
- AH: heeft van TV het digitale en analoge archief ontvangen. AH zal hierover nader
afstemmen met HV.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Actielijst:
Actie

Actiehouder

Opvolging

Accommodatiebeleid

DP en EE

Er wordt een werkgroep
geformeerd

Attentie PvH

AH

Tijdens jaarvergadering

Eigen emailadres voor alle leden
dorpsraad

HV

Aanmaken emailadres voor alle
leden van de dorpsraad

Werkgroep herinrichting Herman
Meddens Plein

HV

Doorlopend. In afwachting van
reactie gemeente

Update nieuwe bewonersboekje

BvdV en HV

BV zal contact opnemen met JH

YS

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

Vergadering 5 februari 2020

Doorlopende acties

Eerdere vergaderingen
Kermis

DP
Maart 2020

