
notulen PB-vergadering 09  november 2021 

 

 
 
Aanwezig: André, Jos, Inge, Ria, Ronny, Henk 
Later m.k: Machteld 
 
 
1: Opening vergadering om 19:00 uur door drukke agenda. 
    Welkom door André met mededeling tegenstrijdig belang. 
 
Volgorde van de agenda iets gewijzigd. 
 
2: Ledenvergadering. 
Op dit moment is deze nog mogelijk met de voorwaarden: 

- Als nodig is om aantal te verminderen; 1 persoon per huishouden op de 
vergadering aanwezig 

- QR-code is verplicht. Wordt gecontroleerd bij de buitendeur. 
- Mondkapje op als je niet op je stoel zit 
- Grote schuifdeur naar de andere zaal open en de deur naar buiten ivm 

ventilatie. 
- Iedereen een zitplaats, zoveel mogelijk op 1,5 meter, en consumptie wordt 

aan tafel gebracht. 
- Van het bestuur moeten er minimaal 4 personen aanwezig zijn, waarvan 2 

personen van het Dagelijks Bestuur. 
De presentatie van de ledenvergadering door genomen 
Deze ziet er goed uit. Nog een paar aanpassingen: 

- Werkgroep “elsenkatjes” moet nog van de grond komen. Deze kan niet 
ondergebracht worden bij de werkgroep “Hanging Baskets”. 

- Buurtagenda is aangepast door André. Deze wordt nog nagelezen op 
leesbaarheid door Jos. 

- Voorjaarsuitje bij Fam. Hekkert is uitgebreid met een aantal foto’s. 
 
3: Ingekomen stukken. 

a. Voor het trekpontje komt er donderdag 11/ november een overleg met het 
waterschap, Staatsbosbeheer, Kracht van Salland en PB Elshof. 

b. Bij het overleg 29 november om 20:00 uur van GPBOW is André aanwezig. 
c. Telefoontje van Willem Jalink over inkomsten oud papier, minder subsidie, en 

met begroting werken goed ontvangen. Met de ledenvergadering wordt er op 
teruggekomen. 

d. Vergadering GPBOW van 18 januari in de agenda gezet. 
 
4: notulen 211012.  
Deze zijn goed gekeurd. 
 
5: Mededelingen. 



a. Bij directieoverleg met de gemeente (Bep en Dries) op 22 november zullen 
André en Henk aanwezig zijn via teams. 

b. Vergaderdatums voor volgend jaar worden uitgezocht ivm verschillende 
ploegendiensten van André en Henk. 

c. Voor toegankelijkheid ledenvergadering zie punt 1. 
 
6: Buurtagenda. 
Zie punt 1 
 
7: WBTR. 
We zijn het er met zijn allen over een s dat dit een “open” document moet zijn met 
als doel dat deze ieder jaar op de agenda van de algemene ledenvergadering gezet 
wordt en dat deze eventueel door de leden aangepast kan worden. Deze aanpassing 
gaat dan het jaar daarop in januari in. 
Ook moet dit document op de website geplaatst worden. Wat betreft financiële 
aansprakelijkheid van “greep uit de kas” wordt er duidelijkheid gezocht bij de 
gemeente.  
 
8+9:  Zonneparken. 

- Bij Elshof weinig nieuws te melden behalve dat ze blij zijn met de extra tijd die 
er is gekomen voor overleg van de bewoners met de achterban. 

- Jos heeft net , na er een aantal keren achteraan gemaild te hebben, alle 
stukken binnen gekregen van de OAR Morgenlanden. Deze waren een hele 
tijd niet toegestuurd met onbekende reden. Daarna met grote verbazing 
vernomen dat de bewonerscommissie van de Morgenlanden het vertrouwen in 
het overleg met de gemeente heeft opgezegd. Heet is niet helemaal duidelijk 
waarom, maar Jos gaat hier achteraan om dit uit te zoeken. 

 
10: Financiën. 

a. Oud papier loopt helemaal bij op oktober na 
b. Automatische incasso’s van de leden zijn verwerkt. Er zijn steeds meer leden 

die met automatische incasso betalen. 
c. €108,00 aan DOP-gelden zijn naar de toneelvereniging gegaan. (dit is het 

openstaande saldo wat de toneelgroep nog in kas heeft,) 
 
11. Communicatie. 
Voor wat betreft oud papier inzameling van volgend jaar wort er een mail naar de 
gemeente (Dennis) gestuurd met de vraag wat er geregeld kan worden. Dit komt 
ook aan de orde bij het directieoverleg. 
 
12: Wat verder ter tafel komt. 

- Mevr. Jansen heeft zich afgemeld omdat ze verhuisd is. 
- Inge vraagt of er volgend jaar iets speciaals georganiseerd moet/kan worden 

ivm het 70-jarig bestaan van de PB Elshof. 
 
13: André sluit de vergadering om 21:30 uur.  
De volgende vergadering is 7 december. 
 



 
Aktielijst: 
 

 Mondkapjes voor ledenvergadering  > André 
 Werkgroep Elsenkatjes    > Jos 
 Controle buurtagenda    > Jos 
 Info WBTR      > Henk 
 Overleg trekpontje     > André 
 Directieoverleg     > André en Henk 

 Datums vergaderingen volgend jaar  > Henk 
 Mail gemeente wat betreft oud papier  > Ronny 

 

 

 


