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Multi Functionele Accommodatie (MFA)
- De huidige MFA De Schalm heeft te weinig ruimtes om alle activiteiten die
georganiseerd worden in het dorp een onderkomen te bieden. Er vinden al geruime tijd
gesprekken plaats voor de realisatie van een nieuwe MFA, maar dit zal nog een aantal
jaren duren. Ter overbrugging kan de Werkhorst functioneren als een soort ‘verlengstuk’
van de Schalm. Een aantal organisaties heeft al onderdak gevonden in de Werkhorst, er
moet echter nog wel één en ander aangepast/verbouwd worden in verband met
vergunningen en aankleding. De huidige gebruikers van de Werkhorst voeren gesprekken
met mensen van de gemeente over het vormen van een nieuwe stichting met het oog op
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van de Werkhorst.
Wanneer dit gerealiseerd is, zal ook gekeken worden naar de samenwerking met het
bestuur van de Schalm, zodat er een nieuw bestuur gevormd kan worden. Dit bestuur
zou dan ook kunnen functioneren als gesprekspartner voor de gemeente voor de in de
toekomst nieuw te bouwen MFA. De algemene opinie is dat een woningcorporatie in het
kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid het gebouw voor haar rekening
neemt en het stichtingsbestuur zorg draagt voor de exploitatie. Lefier heeft te kennen
gegeven voorlopig niet meer te willen investeren, maar de Tangenborgh Groep wil wel
meer doen. 2015 is een belangrijke streefdatum voor een nieuwe MFA in ons dorp.
N.a.v. het verslag
- In verband met de overlast van speedboten en jetski’s en het parkeren van auto’s in de
nabijheid van de helling, regelt de voorzitter een overleg met aanwonenden en de
wijkagenten.
Ingekomen post
- Door PB is een aantal reflecterende huisnummerpaaltjes geplaatst buiten de bebouwde
kom en in het buitengebied van ons dorp. Na deze plaatsingsronde worden er voorlopig
door PB geen nieuw paaltjes in het dorp geplaatst. Wanneer mensen toch zelf voor eigen
kosten een paaltje willen laten plaatsen kunnen zij contact opnemen met Terra
Terreintechniek, tel. 0591-580088 of mail info@terreintechniek.nl.
- Regelmatig komen er bij Plaatselijk Belang klachten binnen over het onderhoud van
wegen. De verkeerscommissie neemt deze klachten mee in het overleg met de
gemeente, maar wil ook de inwoners adviseren de klacht te melden bij het Meldpunt van
de gemeente Emmen, tel. 14 0591. Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag van
8.00 - 16.30 uur bereikbaar.
Emmen Revisited
- Er zijn een aantal zaken besproken: de situatie van de MFA, met name de situatie
rondom de Werkhorst. Komend voorjaar zullen er in het hele dorp nieuwe verwijsbordjes
worden geplaatst. Het uitvoeringsoverleg loopt niet zo als men had gedacht dat het zou
lopen en ook hierover is in het Dorpsteam gesproken.
Uitvoeringsoverleg
- Er staan heel veel punten op de lijst, maar er zijn al veel gerealiseerd. Veel zaken zijn
teruggekoppeld in de gemeentelijke organisatie omdat ze binnen het beleid van de
gemeente vallen. Afgesproken is om in de volgende nieuwsbrief aandacht te schenken
aan de resultaten die door het uitvoeringsoverleg zijn gerealiseerd.
Rondvraag
- De termijn voor het inleveren van de Idee-kaarten is per 1 december gesloten. Een
commissie zal alle aanvragen bekijken en samen met iemand van de gemeente beslissen
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welke aanvragen worden gehonoreerd. De bijdrage moeten
gemeentelijk beleid en de leefbaarheid in het dorp verbeteren.

passen

binnen

het

De bestuursvergadering wordt gesloten en er wordt een leespauze ingelast.
Jaarvergadering
Jaarverslag secretaris
- Naar aanleiding van de vraag over de AED antwoordt de voorzitter dat de AED
geplaatst aan de Klaroen 8 vierentwintig uur per dag beschikbaar is. Gezien het verslag
zijn er dit jaar veel zaken behandeld. Er zijn geen vragen of aanmerkingen meer op het
verslag. Dit wordt vastgesteld en het secretariaat wordt bedankt.
Jaarverslag penningmeester
De vorige penningmeester, mevrouw Harders, heeft nog veel werk verricht en wordt
hiervoor hartelijk bedankt. De penningmeester geeft een toelichting. Er vindt een 2jaarlijkse contributie inning plaats en dit jaar is dit niet gedaan met acceptgiro’s maar
door middel van een brief. Er zijn minder gezinnen die betaald hebben, maar door de
betalende leden is meer overgemaakt. De kascontrolecommissie heeft de boeken
gecontroleerd en in orde bevonden. Mevrouw Wiers is aanwezig en zegt dat de boeken
prima in orde zijn en dat er een schriftelijke verklaring is afgegeven. De
kascontrolecommissie wordt bedankt. Mevrouw Wiers zal volgend jaar samen met de
heer Vos de kascontrole uitvoeren. De penningmeester vraagt de financiële verslagen in
te leveren. De penningmeester wordt bedankt.
Bestuursverkiezing
De dames Terpstra en Wittenberg en de heer Broekman zijn aftredend en herkiesbaar. Er
hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en er wordt geen schriftelijke stemming
gevraagd. De drie bestuursleden worden gefeliciteerd met hun herbenoeming.

