Notulen Ledenvergadering PBBO d.d. 4 november 2010, gehouden in het Buurthuis Ommerkanaal
om 20.00 u.
Aanwezig:26 leden

1.

Opening
Iedereen wordt van harte welkom geheten door de voorzitter Henry Petter op de vijfde
ledenvergadering van PBBO.

2.

Notulen LV 9 april 2010
Blad 1, punt 3, 9e item: Het PBBO heeft niet bijgedragen aan de fietsbingo.
Marga v.d. Torre vraagt of er nog informatie volgt over het AED kastje dat bij de fam.
Oenema aan het huis hangt. Dit punt wordt meegenomen en zal in de volgende
nieuwsbrief worden verstuurd.

3.

Activiteitenprogramma
De activiteiten toegelicht:
het onderhouden van contacten met de gemeente (Ilona Lagas en Erik Hakkert);
ondersteuning van de activiteiten van het buurthuis;
organisatie van het volleybaltoernooi;
besprekingen t.b.v. Duurzaam Dorp Ommerkanaal;
organiseren van een Oktoberfeest in 2011.
organiseren van een jeugdactiviteit.
Het is moeilijk om iets leuks voor de jeugd te bedenken. Magic John in de
herfstvakantie was goed bezocht. Tineke van Leeuwen kwam met de vraag of wij iets
met een sportconsulent van de gemeente konden organiseren. Een sportactiviteit op
woensdagmiddag of in de kerstvakantie? Hermy van Dijk oppert of er misschien een
enquête op school kan worden gehouden.

4.

Begroting 2011
Mario licht de begroting toe, waar iedereen ter inzage een kopie van heeft.
-

5.

Van de gemeente krijgen wij twee vaste stalen voetbaldoelen voor het sportveldje.
Er worden basketbalnetten en een verrijdbaar volleybalnet aangevraagd bij de
gemeente op basis van 50/50 regeling.

Rondvraag
Er wordt gevraagd wie er namens onze buurtschap mee wil doen aan de optocht in
Ommen op Koninginnedag? Dit moet natuurlijk niet ten koste gaan van ons eigen
koninginnedagviering bij het buurthuis.
Leen Gorzeman vraagt hoe het staat met het logo voor PBBO. Voor het rondschrijven
gebruiken we de foto’s zoals op de uitnodiging van de ledenvergadering. Voor
briefpapier is er nog niet echt iets gevonden. Marga van de Torre zal een kennis
benaderen die dit misschien voor ons kan doen.
PAUZE

Duurzaam Dorp
-

-

-

Mario geeft een toelichting over de voortgang met Duurzaam Dorp.
Ons plan voor voor Duurzaam Dorp Ommerkanaal heeft niet gewonnen bij de verkiezing ,
maar wij zijn wel bij de beste vier geëindigd. De provincie heeft in principe een budget
van € 200.000 beschikbaar voor ons beschikbaar om projecten te organiseren.
Er is een kleiner budget beschikbaar (€ 25.000) om zaken op te starten.
Met Saxion is er contact met mevrouw Kemperink. Hun kennis is voor ons beschikbaar.
Zij kunnen onderzoek laten doen met hun studenten.
Wij zijn lid van de klankbordgroep (10 dorpen). Eens per 2 maanden overleg.
We gaan een stichting oprichten, Duurzaam Ommerkanaal, waaruit werkgroepen
gevormd worden. Het kernbestuur van PBBO is tegelijkertijd het kernbestuur van de
stichting. De leden van PBBO houden ook inspraak in de stichting.
Wij willen een aantal bestuursleden benoemen die geïnteresseerd zijn om in een
werkgroep te zitten. We hebben hiervoor ca. 10 leden.
De doelstelling van de stichting is: Leefbaarheid in onze buurtschap nu en op de lange
termijn goed te houden.
(Voorbeelden van sociale cohesie. Er zijn al diverse verenigingen clubs in het Buurthuis,
zoals de koersbal, plattelandsvrouwen enz. en de school.)

-

De werkgroepen worden opgedeeld in
1. Maatwerkadvies/zonne-energie
2. Mestvergisting/raffinage
3. Buitenschoolse opvang
4. Glasvezelnetwerk/hergebruik water

-

Zonne-energie wordt provinciebreed aangepakt (in de klankbordgroep). Hoe kunnen we
bijv. de gezamenlijke energie die over is verkopen. Dit moet onderzocht worden (samen
met Saxion?)
Er wordt een projectplan gemaakt. Over vier of vijf maanden verwachten we een
investeringsplan te hebben dat we in kunnen dienen bij de provincie.
Op de website van PBBO is een nevenpagina gemaakt, speciaal voor Duurzaam
Ommerkanaal. Daar willen we informatie opzetten wat er speelt, zodat iedereen kan
volgen hoever we zijn.

-

-

Henk Veldhuis geeft aan dat hij geen voorstander is van een buitenschoolse opvang bij
het buurthuis, omdat hij bang is tijdens dat de activiteiten in het buurthuis hinder
hebben van de kinderen die op de buitenschoolse opvang zitten. Hij ziet liever dat de
school zelf uitbreidt.

-

Gevraagd wordt om de contributie voor PBBO te betalen (als dat nog niet gedaan is)

Actielijst
Informatie AED kastje rondsturen
Kinderactiviteit -> enquete op school/ sportactiviteit ism sportconsulent gemeente
Logo PBBO -> Via Marga v.d. Torre ?

