
Notulen van de PBBO leden vergadering d.d. 19 februari 2016, gehouden in het Buurthuis 

Ommerkanaal 

Aanwezig: 32 leden en speciale gasten zijn de heer Broeknellis (Rabobank),  

de burgemeester van Ommen de heer Mark Bouwman en Jan de Vries (contactpersoon bij de 

gemeente) 

Opening 

Henry Petter (voorzitter) heet iedereen welkom. 
Ferdinand Dunnewind moest zich afmelden i.v.m. overlijden van zijn moeder. 
 

Inleiding door de heer Broeknellis, directievoorzitter Rabobank Vaart en Vechtstreek 
De Rabo is een coöperatie.  
De strategie.  
Er zijn een aantal kantoren gesloten om kosten te besparen.  
Er is veel geld gestoken in geldautomaten en in de 24-uur dienstverlening. 
Ze willen de beste bank blijven. 
Ze blijven focussen op Nederland, en 24 uur dienstverlening. 
De banken zijn veel kosten aan het besparen. 
In verhouding tot het betalingsverkeer is er weinig fraude. 
De financiële sector gaat veel veranderingen doormaken en heeft hoge kosten. 
Komt wel in concurrentie met veel meer partijen. Rabo gaat veel meer herkenbaar worden. 
De mooie oude dingen willen ze vast houden, maar ze kijken ook naar de nieuwe tijd. De bank is 
gewoon een tussenpersoon. 
De heer Broeknellis wordt bedankt met een fles wijn. 
 
Hierna wordt een korte pauze gehouden. 
 
Activiteiten 

- Wij zijn 7 à 8 keer bij elkaar geweest om te vergaderen. 
- Wij hebben nog steeds geen groen-gastankstation in Ommen. 
- Het sportveldje wordt niet verkocht door de gemeente. Het Buurthuis heeft contact over het 

beheer van het sportveldje met de gemeente. 
- Er is een kookworkshop gehouden in het buurthuis “schuuf an” 
- De rommelmarkt heeft weer bijdrage voor de kraampjes ontvangen. 
- Buurthuis heeft weer een fietsbingo gehouden. 
- Mario den Hoedt is initiatievenmakelaar van de Provincie Overijssel. De IM makelaar biedt 

ondersteuning aan initiatiefgroepen op het gebied van nieuwe energie. 
- Er is weer een volleybaltoernooi gehouden. 
- De senioren hebben bijdrage ontvangen om deel te nemen aan het  koersbaltoernooi. 
- Western games van Oranjevereniging Stegeren/Junne hebben we gesponsord.  
- Burendag, geregeld door Jan Soer, heeft bijdrage ontvangen. 
- Feestavond met Boerenblond was weer succes. Dit jaar zoeken we een nieuwe groep voor de 

feestavond. 
- Buurthuis was genomineerd voor Appeltje van Oranje 2016. We zijn niet door naar de finale 

maar het buurthuis heeft wel een prijs van € 2500 ontvangen. 
- Magic John heeft voor de kinderen opgetreden in de kerstvakantie. 
- Toneelgroep heeft 3 avonden opgetreden 

 
 
 



Notulen 
- Loes Gorzeman wilde een enquête houden over geluidssoverlast. Kan iemand anders dit 

doen vraagt Leen Gorzeman. Loes ontbreekt het aan tijd op dit moment.  
 
Financieel verslag 
Mario deelt dit rond. Wij hebben wat geld gespaard, dat is mooi met jubileum va het Buurthuis in het 
vooruitzicht echter geld moet wel rollen om te bereiken waar het voor bedoeld is: stimuleren van de 
sociale cohesie.  
Als iemand een idee heeft dan moet hij/zij dit doorgeven. We ondersteunen graag goede plannen. 
Over de begroting en de resultaten zijn geen vragen. 
Mirjan van Ittersum zit in de kascommissie dit jaar. Er is € 700 gespaard. We moeten niet zo zuinig 
zijn. Verder is het verslag goedgekeurd. De kascommissie wordt bedankt. 
Er moet een nieuw lid in de kascommissie. Dit wordt Thomas van der Veen. 
 
Aftredend lid 
Dik Kroese treedt af als bestuurslid. Hij is voorzitter van het buurthuisbestuur. Dus wij zouden graag 
een andere afgevaardigde hebben uit het buurthuis bestuur. 
Ferdinand wilde ook aftreden i.v.m. zijn nieuwe baan, daarom had hij Jan van Beesten gevraagd om 
in het PBBO bestuur zitting te nemen. Maar Ferdinand wil wel aanblijven. 
Jan van Beesten wordt als bestuurslid benoemd. 
 
Mark Boumans, waarnemend burgemeester van de gemeente Ommen stelt zich aan ons voor. Hij 
heeft over ons gehoord dat wij het heel goed doen als Plaatselijk Belang, wat betreft duurzaam 
bouwen en glasvezel. De school heeft hier ook belang bij. 
 
Pauze 
 
Bingo. 
 
 
 




