
Notulen ledenvergadering Plaatselijk Nut Wetering e.o . 

18 maart 2019

1. Opening.
Voorzitter Tineke Ploer opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

Er is een kleine wijziging in de agenda: punt 10 vervalt.

2. Notulen Alv maandag 12 maart 2018.
Geen op-  of aanmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2018.
Het jaarverslag wordt voorgelezen door secretaris Henk Oord en goedgekeurd en 

komt op de website te staan.

4. Jaarverslag 2018 van de redactie.
Erica geeft toelichting op het verslag 2018 van de redactiecommissie.

Vanuit de vergadering komen er geen opmerkingen.

5. Financieel jaarverslag 2018.
Het verslag wordt uitgedeeld en toegelicht door de penningmeesteres Annelies 

Mulder. Verder geen vragen over de financiën.

6. Verslag kascommissie.
Rijk Giebel en Rene Baas, hebben de kascontrole gedaan, en geven aan dat alles in 

orde is.

7. Benoeming nieuw lid kascommissie.
Rijk Giebel is aftredend en wordt bedankt, nieuw kascommissie lid is Geert Jacob van 

Dijk.

Bestuur.

8. Notulen van de bestuursvergaderingen liggen ter inzage op de 

bestuurstafel.

9. Nog enkele mededelingen vanuit bestuur.
Tineke geeft aan dat we met de privacywet te maken hebben.

Bestuur vraagt aan aanwezigen toestemming om iets te plaatsen of foto’s te mogen 

maken. (Heeft men bezwaar, dan melden bij bestuur)

Een vraag: of er informatie en stopborden geplaatst kunnen worden op de hoek van 

de Oeverweg.

10. Pauze.



11. Verslag Nationaal park de Weerribben.
Verslag wordt gedaan door Jan Hanskamp

 Pl- Nut , Kalenberg en Ossenzijl zijn op het overleg geweest van 27 februari.

Geld gaat naar Steenwijk en Giethoorn, prioriteit fietspaden Wetering 

Kalenberg, Heuvengracht.

Tineke bedankt Jan Hanskamp.

Wordt vervolgd.

12. Irene Dijkshoorn vertelt over ervaringen betreft de AED.
Er zijn per week 325 mensen die een hartstilstand buiten het ziekenhuis thuis 

krijgen.

De leeftijd is ongeveer 66 jaar , 3 x zoveel man als vrouw.

De overlevingskans bij een hartstilstand is binnen 6 min.

Dus is het heel belangrijk om een reanimatie cursus te volgen , men kan zich 

opgeven na afloop van de vergadering.

De code van het AED kastje is  0521, maar dat wordt ook gemeld bij een 

oproep, waar het kastje zich bevindt en wat de code is.

Een vraag is waar de AED kastjes allemaal hangen (graag via een schets 

weergeven)

Irene wordt bedankt voor haar uitleg .

13. Presentatie historische foto’s Wetering e.o. door Jan Bakker uit 

Scheerwolde.     
We hebben prachtige foto’s gezien van vroeger, toegelicht door een duidelijk 

verhaal. Jan wordt bedankt.

14. Rondvraag.
Agrietha heeft een vraag over glasvezel, wanneer dat aangesloten wordt. 

Wetering Oost eind dit jaar, verder nog weinig bekend.

Pieterke vraag: of eigen bewoners ook het initiatief kunnen nemen om 

zwerfafval op te ruimen, geeft aan als tip, om een groep vrijwilligers aan te 

stellen die dat willen gaan doen en dan een bedrag van de gemeente los te 

krijgen?

Roelof Muis opmerking: 1 x per jaar vaart de muziekvereniging De Bazuin door

de Wetering, meestal in juli, hij zou graag willen dat er meer aandacht zou 

komen om achter en met de muziek mee te varen .

15. Sluiting.
Rond 23.00 uur wordt de vergadering gesloten en bedankt Tineke iedereen 

voor de aanwezigheid.


