Jaarvergadering Dorpsraad Maashees 2018
Waar:
Wanneer:
Aanvang:

Plein 27
20 september
20.00 uur

Notulen:
1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Vaststellen agenda

3.

Notulen jaarvergadering d.d. 07-09-2017

Geen vragen. Het verslag wordt goedgekeurd.

4.

Jaarverslag 2017-2018

Het jaarverslag is opgesteld door Vera.
Vragen/ opmerkingen n.a.v. het jaarverslag: De aansluiting van AED-kast laat nog te wensen over. Graag opnieuw
bekijken naar de bedrading. Joop pakt dit op samen met Harry.

5.

Financieel verslag 2017 (verslag kascontrole)

Mario geeft toelichting over de financiële cijfers van de dorpsraad.
De reserves vanuit het leefbaarheidsbudget blijven inzetbaar voor het dorp.
De kascontrole is dit jaar gedaan door René Franssen en Daan Rijnders, dank hiervoor. René is aftredend, Daan
Reijnders zal volgend jaar samen met Gisela van Boekel de kascontrole uitvoeren.

6.

Resultaten “Goede Doelen” actie

Afgelopen jaar is een goed jaar geweest, een mooi bedrag is opgehaald. Namens de goede doelen, iedereen
bedankt!
De Kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Mario Langeveld en René Franssen. Mocht je dit willen inzien mag je
contact opnemen met Roos Euwens of Miranda Jilissen.
De goede doelen actie werkt vanuit een kleine organisatie waardoor ze ook de onkosten laag kunnen houden.
Mocht je interesse hebben om in de toekomst de organisatie te helpen, informeer hier dan over bij de werkgroep.
Een vraag m.b.t. de AVG-wet: hoe kun je hier als goede doelen collecte mee om gaan? Hierover komt meer
informatie in het Maasankertje te staan.

7.

Mededelingen

Gezondheidsdag:

Totaal 65 deelnemers tussen de 18 en 89 jaar. Het plan bestaat om over 2 jaar het nogmaals te organiseren.
De school.
Marion: Afgelopen jaar is een veel bewogen jaar voor de school geweest én de dorpsraad. Het begon allemaal
met de vraag vanuit de scholenkoepel of wij zitting wilde nemen in de werkgroep ‘Krimp’. Na diverse
bijeenkomsten met de werkgroep Krimp volgde een enquête van de MR en een positief advies vanuit het
schoolbestuur voor het voortbestaan van de school in Maashees.
Op dit moment is de school volop bezig met een transitie proces. Er worden stappen gemaakt om te komen van
een aanbod- naar kindgerichte leermethode. Er is sprake van een geleidelijke overgang.
De dorpsraad vindt dit van groot belang voor de leefbaarheid van het dorp en zal op alle manieren proberen
betrokken te blijven bij de school in het dorp.
Mocht u ideeën hebben voor samenwerking tussen het dorp en de school dan kunt u die doorgeven aan Marion
Zijlema.
De kerk.
Willem geeft uitleg over het proces wat gelopen is. De doelstelling was de kerk voor het dorp behouden. De
werkgroep heeft veel mooie plannen en ideeën besproken. Het struikelblok bleef iedere keer de vaste
terugkerende onderhoudslasten. Eén optie bleef over wat structureel geld op zou leveren om het onderhoud van
de kerk te kunnen betalen, appartementen in het bovenste gedeelte van de kerk.
Het parochie bestuur heeft een taxatie van de kerk laten uitvoeren. Daarop kwam het parochiebestuur
uiteindelijk met een voorstel waar de werkgroep op vast liep. Daarop volgde verschillende gesprekken met o.a.
met gemeente Boxmeer, parochiebestuur van Maria moeder van de kerk en het Bisdom in Den Bosch, maar
helaas zonder resultaat.
Makelaar (Reliplan) heeft afgelopen week contact opgenomen via de mail met de dorpsraad. Zij hebben van de
eigenaar de R.K. Parochie Maria Moeder van de Kerk de opdracht gekregen het onroerend goed te verkopen. De
werkgroep zal met hen hierover contact opnemen.
De werkgroep heeft de vraag aan het dorp; wat het dorp ervan vindt om het plan weer op te pakken?

8.

Collectieve zonne-energie (Ron de Proost, firma Pure Solar)

Ron de Proost geeft een presentatie over zonne-energie en legt de mogelijkheden uit. De presentatie zal op de
site van de dorpsraad komen te staan.
Voor meer informatie over postcoderoosprojecten: www.hieropgewekt.nl.

Pauze
9.

Werkplaats Smakterbroek (presentatie Erik Opdam)

Om het project te volgen: www.aaenmaas.nl/Smakterbroek
Wil je mee doen met de derde werkbijeenkomst kan ieder zich aanmelden bij Erik Opdam.

10. Rondvraag
Rondvraag:
Ontwikkelingen bij Havens: in hoeverre is de dorpsraad hierbij betrokken en op de hoogte?
De dorpsraad is er niet bij betrokken. Komende 14 dagen gaat Havens met de buurt praten en daarna wordt
Maashees geïnformeerd.
Voorlichting vanuit Havens is gemist.
AED bereikbaar vanaf buiten. Om deze beter in te zetten waar nodig is, Wim Janssen is bezig om dit aan 112 te
koppelen, zodra 112 -> namen en nummers verdwijnen uit het Maasakkertje. Hulpverleners worden ingezet door
de 112. Dit zal t.z.t. worden toegelicht in het Maasankertje.
Vraag aan de werkgroep: zijn alle personen nog bevoegd?

11. Sluiting

