
Notulen 25 jan-18 Vereeniging Kooise Dorpsraad

Aanwezig:
Mark
Henk Dijk
Christoph
Lia

Opening door Henk 25 januari om 20.00 uur

Grote opkomst van dorpsgenoten.
Henk geeft in het kort alle agenda punten van de avond aan.
Neemt gelijk van de gelegenheid gebruik om de mensen op de hoogte te stellen van het boek dat hij
aan het schrijven is over Acquoy.  Er wordt ook gelijk een oproep naar oude foto’s van Huis te Kooi
gedaan.

Het dagelijkse bestuur gaat met de nieuwe bestuursleden even apart naar de inloopruimte om onder
elkaar de dagelijks bestuursfuncties te verdelen.

De nieuwe bestuursleden zijn:
Kathinka de Jongh afwezig
Charlotte Vonk
Monique Daam
Bernadette Harperink
Lia Bullee
Cor van Dijk
Leo de Graaf
Gerard de Bruijn
Teunis Roode afwezig
Jisk Drijver
Erwin Verbeek

Verkozen Dagelijks Bestuur:
Mark van den Baar Voorzitter
Christoph Blans Penningmeester
Erwin Verbeek Vice-Voorzitter
Bernadette Harperink Secretaris

Nieuwe bestuur keert terug naar de zaal en doet een voorstel rondje.

- Thijmen geeft uitleg over de website die hij samen met Charlotte heeft gebouwd.
Stap voor stap wordt de site bekeken en volgt een beknopte uitleg.
De Whatsapp Buurtpreventie App krijgt ook wat extra uitleg over de werking en opgave voor
de App.

- Christoph neemt het woord en geeft informatie over de te ontvangen gelden op jaarbasis en
de Subsidie die we via de RABO kunnen aanvragen.

- Mark geeft nog een stukje uitleg over de AED, er zal een werkgroep aangesteld worden voor
dit project. Deze werkgroep zal kijken naar het aantal en waar te plaatsen. De kosten van
huur of koop. Wie wil zich opgeven voor een eventuele cursus en wie stelt zich beschikbaar
voor de App.



- Mark stelt de rondvraag aan het publiek voor;
1. Wat houd het dorpsplan in en wat krijgen we daarvoor dan aan gelden.

Het woord wordt aan de wethouder gegeven om hier een en ander over te vertellen,
waar komen de gelden vandaan en waar zijn ze precis voor.

2. Ingeleverde briefjes, waar gaan deze zoal over.
 Daar zullen we op deze avond niet op in gaan. Hier zal tijdens de eerstkomende
vergadering aandacht aan beteed worden.

3. Website: waar is het Contact voor bestemd.
Alle eventuele vragen die de dorpsgenoten hebben kunnen hierop gesteld worden en
later tijdens de vergaderingen in behandeling genomen worden.

4. De wethouder wil ook graag op de website benoemd worden.
5. Leefbaarheidsbudget is dat er ook nog voor dit jaar.

Ja dat zal dit jaar nog ingezet gaan worden. Er worden bedragen van € 1000,00 en
€ 5.000,00 beschikbaar geteld. Voor de toekomst is dit niet gegarandeerd door de
samenvoeging tot West Betuwe.

Ter afsluiting kan een ieder een drankje aan de bar gaan halen en nog even gezellig een
babbeltje met elkaar maken.

Lia Bullee


