STICHTING DORPSRAAD BIERVLIET
Secretariaat: Geuzenstraat 20
4521 CC Biervliet
tel: 0115-453148
mattieverherbrugge@gmail.com
kvk reg.no: 22061809

VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD BIERVLIET 12 november 2019
Aanwezig: Maikel Harte (vice-voorzitter), Truus Lijbaert (penningmeester), Mattie Verherbrugge
(secretaris), Boy van Oosten (lid), Maaike Boerjan (lid), Alexander de Putter (lid), Paula Stoker
(wijkbestuurder), Cees Wissel (wijkcoördinator),
Afwezig MK:
Pieter Brasser (Politie)
Opening en vaststellen agenda:
Om 19.30 uur opent de vice- voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.
Inspraak:
Van de mogelijkheid tot inspraak wordt geen gebruik gemaakt.
Overleg met de SBMB:
De Stichting Behoud Monumenten Biervliet brengt ons op de hoogte van de zaken waar zij mee
bezig zijn. We hebben de hulp van de Stichting gevraagd bij het organiseren van een welkomstmoment voor de nieuwe inwoners van Biervliet.
Ingekomen stukken en mededelingen:
De post van de afgelopen periode wordt behandeld, en zo nodig behandeld.
Bespreking notulen vorige vergadering:
De worden in orde bevonden.
Voortgang in behandeling zijnde onderwerpen:
We bespreken de vooruitgang in de diverse onderwerpen, in verschillende onderwerpen zijn er
ontwikkelingen gaande , maar nog geen concrete afspraken.
Takenverdeling:
Door de welkome aanvulling met 3 nieuwe Dorpsraadleden is het mogelijk de taken van de Dorpsraadleden wat meer te verdelen. We hebben afgesproken wie wat doet en wie buddy is bij die taak.
Vaststellen data bestuursvergaderingen 2020:
Afgesproken was al 14 januari, daar komt 10 maart bij. De jaarvergadering blijft gepland op 17
maart.
Communicatie Dorpsblad (copy datum 29november)
Alexander zal het onze copy voor het volgende Dorpsblad verzorgen.
Wat verder ter tafel komt:
Geen opmerkingen.
Afsluiting:
Om 22.15 sluit de vice-voorzitter de bijeenkomst.
MV

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:vacant
Secretaris: M. Verherbrugge, Geuzenstraat 20, 4521CC Biervliet – 453148 - mattieverherbrugge@gmail.com
Penningmeester: T. Lijbaert, Hoofdplaatseweg 1, 4521PE Biervliet – 482143 – dontru@hetnet.nl
Dorpsraad Biervliet is een stichting zonder winstoogmerk en de officiële vertegenwoordiging van de bevolking van Biervliet voor de Gemeente Terneuzen.

