
Notulen bestuursvergadering Plaatselijk Belang maandag 5 maart 2018 
 
1.   Opening 
Aanwezig: Gerrit, Jochem, Helen en Irene. 
Afwezig i.v.m. vakantie: Jurjen 
 
2.   Mededelingen 
– Helen is met Susan Oosterlaar naar een bijeenkomst van SLOS geweest. We sturen voortaan alle 
nieuwtjes en acties door. 
– Vraag van Margriet Wegstapel voor een bijdrage voor de ouderenmiddag. Dit ondersteunen wij en 
zij kan de rekening door Henk Slijkhuis naar PB laten sturen. 
– Gerrit vraagt of de krant nog benaderd is ivm met het geld dat de PB's beschikbaar hebben gesteld 
voor Hoog Overijssel (Jochem heeft overleg gehad met de andere PB's maar nog geen antwoord 
gehad). 
– Helen vraagt Aletta om een persbericht te maken over de overhandiging van de 1000,- euro voor 
Hoog Overijssel. 
– Helen controleert nog de kas van het dorpsfeest samen met Patrick Mosterman. 
– Er is een vraag gekomen van J. Thomsen of het dorpsfeest onder de dekking van de 
Aansprakelijkheidsverzekering van PB valt. Jochem informeert hiernaar bij Interpolis. 
 
3.  Verslag vorige vergadering / Geen opmerkingen 
 
4.  ALV. 
– Bij de mededelingen wordt nog vermeld dat Jochem nog een jaar aanblijft, maar dat hij zijn taak 
als voorzitter wil neerleggen. 
– Jochem zal de sprekers welkom heten. 
– Helen vraagt Jurjen om 3 flessen wijn te regelen. 
 
5.  Verkeerssituatie 
– Irene heeft een afspraak gemaakt met J. Schram op 28 maart. Jochem en Irene gaan daar heen met 
Marieke van Gool. 
 
6.  Lopende zaken 
– SBB is met de  gemeente in overleg over het terrein. Zij nemen onze inbreng daarin mee en 
komen er in april op terug. 
– Over de enquete OV hebben we nog niets vernomen. 
– Hoog Overijssel – zie mededelingen 
– SLOS – zie mededelingen 
– Kalenbergs koekje: Nog niets gehoord van de bakker 
 
7.  Rondvraag 
– We hebben nog geen antwoord van Jurjen over de overname van het voorzitterschap. 
 
8.  Sluiting 
 
  
   


