Bijeenkomst werkgroep verenigingen Dorpsraad Ell

Datum: 7 mei 2009
Plaats: Café De Prairie
Tijd: 20:30 uur
Aanwezig: Alex, Huub, Jos, Frans, Marlies
Opening
•

Frans opent de vergadering.

Notulen vorige vergadering
•

Geen opmerkingen.

Mededelingen/ingekomen stukken
•

Een vraag van de dorpsraad of via de dorpsraadsite de Eller verenigingssites doorgelinkt
kunnen worden.
o Op de site van de dorpsraad staat al een link naar www.ellonline.nl. Op deze site
staan alle Eller sites vermeld.

Subsidieavond verenigingen
• Harmonisatie: de een gaat er fors op achteruit, de ander op vooruit.
• De voetbalclubs zijn al bijeen gekomen inzakehet komen tot uniformiteit met betrekking tot het
onderhoud.
• Iedereen wil het goede van zichzelf behouden en ook het goede van de ander erbij.
• De bijeenkomst van de jeugdverenigingen was door de gemeente slecht voorbereid.
• De dorpsraden krijgen een vast bedrag, dus waarom waren zij aanwezig? Opmerkelijk is dat
in het convenant voor de subsidie wordt doorverwezen naar de subsidieregeling. In de
subsidieregeling wordt doorverwezen naar het convenant.
• De visie van de gemeente is een herverdeling van het geld. Dat is geen visie, er zit geen
beleid gericht op de toekomst in.
• Eind juni komt de verordening in de raad. Het accommodatiebeleid is op het einde van het jaar
aan de beurt.
• Met deze werkgroep kunnen wij weinig doen, wij moeten dit overlaten aan de eigen
verantwoordelijkheid van de verenigingen.
Komende activiteit
• Wij gaan ons in eerste instantie richten op het organiseren van een activiteit voor alle besturen
van de verenigingen en stichtingen.
• De planning is op een vrijdag of zaterdag in september. Het streven is 12 september.
• De verenigingen moeten aangeschreven worden. Frans stelt een stukje tekst op en stuurt dit
rond.
• We moeten een leuke naam bedenken.
• Suggesties voor een activiteit: fietsen, wandelen, beugelen, tennissen, schieten, barbecue.
• Jos helpt bij het opstellen van een subsidie-aanvraag voor deze activiteit.
Rondvraag
•

Marlies stelt een vraag omtrent de Steenenbampt, is er al iets bekend.
o De 1ste week van mei zou een presentatie zijn, dit wordt nu eind mei.

Datum volgende vergadering
Donderdag 25 juni 2009
20:30 uur
De Prairie
Lijst van actiepunten
Nr.
33.
42.
43.

Omschrijving
Begroting opstellen
Opzet uitnodiging aan besturen verenigingen
Subsidie-aanvraag voor activiteit besturen

Uitvoerende
Werkgroep
Frans
Jos

Afgehandeld
Openstaand

