Bestuursvergadering OBW 10-12-2014
Aanwezig:Jan Bent,Wim Korsten,Gea Boessenkool,Henk Hoenink,Hans van der
Kooij,Geert Freriks,Rob van Dam
Afwezig:
Jan Willem Kruisselbrink,Henk Deunk
Notulen punt 6: Wim Korsten heeft per mail aangegeven tegen een bijdrage vh
WIC te zijn, want:is het geld wel goed hieraan besteed? zie later agendapunt..
Besluitenlijst: is van vorige vergadering niet gemaakt.
3. Stukken:
• 1-okt WIC: wil nauwere contacten met bedrijfsleven aanhalen (tijdens
bijeenkomst bij Dusseldorp). 16-12 weer een bijeenkomst vh WIC. (Jan en
Rob gaan er heen). WIC wil zich ‘duurzaam’ op de kaart zetten.
• O2W
• beleidsnotitie arbeidsmigranten: 12 januari 2015:
Waar gaat het precies over? Is er wel behoefte aan? Hoe is het geregeld? Het is
een inspraakbijeenkomst. Welk standpunt nemen we in? Bespreken met
verenigingen in het buitengebied. We zijn het er nog niet over eens welk
standpunt we innemen in deze, eerst het stuk lezen. Jan neemt contact op met
Andre Menting. Rob stuurt een concept-standpunt rond waarop we kunnen
amenderen.
• mail van JanWillem Kruisselbrink over zijn vervanging als
penningmeester. Hans wil wel inspringen vanaf de jaarvergadering als
vervanging totdat Ilona Samberg (nu nog met zwangerschapsverlof) het
overneemt.
4. Open Bedrijven Kunstroute
Jammer dat het weer niet meewerkte, maar het heeft de deelnemers niet
weerhouden. Jammer dat het doek niet goed was opgezet en op tijd.
De entreeprijs bij Vleesboerderij De Stegge was verwarrend, beter als het op de
flyer had gestaan. Misschien kan het ook met minder adressen, omdat je toch
niet overal heen kunt? Anderzijds is het ook fijn dat mensen kunnen kiezen.
Kunnen we, stelt Wim voor, in het draaiboek opnemen dat er een volgende keer
een paar vragen worden gesteld ter evaluatie voor de deelnemende bedrijven?
Ja, goed idee.
5. Bedrijfsbezoek HSF
40 aanwezigen. Goed onderwerp, goede avond geweest. Bedrijfsbezoeken
werken eigenlijk wel goed. De rondleiding loopt altijd wel uit. Wat doen we daar
mee? Het was een leuke avond, maar wellicht wel kijken hoe we de volgende
keren de planning doen.
6, Jaarplanning:
Nieuwjaarsbijeenkomst: Locatie Villa Mondriaan (geen Museum!).
Als er nog een bestuursvergadering met een andere locatie nodig is: Geert geeft
zich ook op.

Wie heeft ideeen voor de invulling van de ledenbijeenkomst? Graag ideeen
opperen voor de 12e januari!.
7. Visie Buitengebied: Buurtschappen (BSV, Andre Menting): Discussie met de
Gemeente loopt of er een vrijwillige projectleider of een betaalde moet worden
aangesteld. Henk en Wim zijn er geweest, maar het is nogal chaotisch verlopen.
Er is een organisatieschema opgesteld waarover een flinke discussie ontstond.
Dat kanniet zomaar een vrijwilliger doen. Op zich prima dat het van onderop kan
worden opgebouwd. Maar iemand moet daar zo’n 400 uur aan spenderen! Wordt
vervolgd?
8. Glasvezel: 16-12-14 moeten de gemeentes besluiten. In 2015 gaat de
Provincie toch flink bijdragen, Achterhoek, Veluwe en Betuwe. Het
Winterswijkse model wordt overgenomen voor de Achterhoek en de andere
buitengebieden. Groot compliment voor de werkgroep CBBW.
Er komt nog een bericht naar alle ambassadeurs en werkgroepleden over de
verdere voortgang met de nieuwe gegevens.
9. Nieuwjaarsbijeenkomst 15 januari 2015:
inloop
19.30
welkom en rondleiding 20.00
anoniem enquete meesturen met vragen en suggesties te vragen. (Rob en Wim)
en een wervende uitnodiging.
10. Bespreking website:
- Opgavemethode voor bijeenkomsten moet eenvoudiger dan hij nu is. Wim en
Gea kijken er naar.
- Forum uitzetten en een Faceboook groep aanmaken.
11. Wat verder tafel komt:
- Voorstelletje maken voor WIC – opdracht (Hans en Wim gaan er over in
gesprek) communicatie en trots zijn op de eigenheid, glasvezel etc : iets wat onze
leden kunnen gebruiken. Daarna aan de ondernemers voorleggen in
Ledenavond?
- VREWIN bijeenkomst wordt febr 2015
- Patrick vraagt of we nog nieuwe onderwerpen hebben voor VREWIN? Wie nog
wat bedenkt: graag laten weten aan Jan Bent. VREWIN heeft een Facebook
pagina, maar er is (nog) geen recreatie-aanbod uitwisseling.
- Broodfonds is opgericht.
- Ledenvergadering 2 maart 2015: Geert stelt voor dan naar Wim te Pas
(paardenopfokbedrijf) te gaan. hij heeft een grote kantine. Geert gaat hem vragen
hij is geen lid.
Allemaal prettige feestdagen.

