CONCEPT verslag jaarvergadering Dorpsraad Nisse maandag 2 november 2020
Deelnemers:
Dorpsraad en dorpsgenoten
De vergadering vindt plaats met behulp van MS Teams
Theo van der Sluijs geeft eerst korte uitleg over Teams.
1. Welkom, opening en vaststellen agenda
De voorzitter van de Dorpsraad opent de vergadering en heet allen welkom.
Helaas moeten we onze vergadering digitaal houden i.v.m. COVID-19. We hadden
het allemaal liever anders gezien.
De agenda wordt met instemming goedgekeurd.
2. Verslag jaarvergadering 2019 ter vaststelling:
Het verslag jaarvergadering 2019 wordt goedgekeurd.
Korte mededelingen:
- De huidige webhosting van de website nisse-info.nl wordt binnenkort
beëindigd. Voorstel is om een nieuwe webhost te zoeken. Dit wordt een
agendapunt voor de volgende vergadering van de Dorpsraad
- Landschapsbeheer Zeeland – natuurwerkdag gaat niet door. Men wordt nu
gevraagd om zelf acties in eigen tuin te houden
- Wandelommetje Nisse – aantal kilometers schijnt niet te kloppen. De voorzitter
zal dit uit laten zoeken en komt hier op terug
- Maatje van de Stel vertelt over de actie van de Stichting tot Behoud van de
Zak van Zuid-Beveland voor het verbeteren van het aanzien van de Zak vanaf
de A58.
3. Verslag activiteiten 2019:
De voorzitter neemt de aanwezigen aan de hand van het Jaarverslag 2019 mee in de
activiteiten van de Dorpsraad in 2019.
Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Ook naar de toekomst toe zijn er geen
opmerkingen waarna het activiteitenverslag wordt vastgesteld.
4. Toelichting op het financieel verslag:
De penningmeester, Petra Elbertsen, geeft een toelichting op het financieel verslag.
Deze is opgenomen in het Jaarverslag 2019.
Er zijn in 2020 tot nu toe relatief weinig kosten gemaakt, dit vanwege COVID-19. Er
zijn bijna geen vergaderingen gehouden in ‘t Durpsuus.
Het financieel verslag over 2019 wordt vastgesteld.
5. Kascontrole en decharge bestuur:
De kascommissie, bestaande uit Charles Tempelman en Maatje van de Stel, hebben
de kas en onderliggende stukken ingezien en goedgekeurd. Het overzicht was
uitgebreid en goed verzorgd, compliment voor de penningmeester.
De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur van de Dorpsraad decharge
te verlenen voor het gevoerde financieel beleid in 2019 waarmee de vergadering
akkoord gaat.

Charles Tempelman treedt eind 2020 af als lid van de kascommissie. Een oproep
voor een nieuw lid wordt in de eerstvolgende Belevenisse geplaatst.
6. Bestuur:
Er hebben zich de afgelopen maanden 3 nieuwe leden aangemeld voor Dorpsraad te
weten Theo van der Sluijs, Willem-Jan Boot en Wilma Vos. De vergadering kan zich
vinden in hun kandidatuur en benoemt de drie aspirant-leden tot lid van het bestuur
van de Dorpsraad.
Met deze nieuwe leden heeft het Dorpsraad het maximale aantal leden behaald.
Kort voor de vergadering heeft Bert Braamse ook zijn interesse getoond in het
lidmaatschap van de Dorpsraad. De voorzitter stelt voor dat Bert kandidaat lid wordt
en voortaan in die hoedanigheid deelneemt in de Dorpsraad. Zodra er een vacature
ontstaat, kan hij benoemd worden.
In verband met het aflopen van de benoemingstermijn zijn Dick van Gelswijk, Adri
Spruit, Marjan Kruyk en Petra Elbertsen herkiesbaar. Zij zijn allen officieel opnieuw
gekozen.
7. Rondvraag & wat verder ter tafel komt:
Charles Tempelman geeft een korte uitleg over de AED die bij het ‘t Durpsuus hangt.
De AED is al enkele malen gebruikt. De pads en de batterijen moeten vervangen
worden. Hij vraagt zich af of de gemeente hierin iets kan betekenen. Charles zet een
korte samenvatting op papier en dit punt wordt op de agenda gezet voor de
eerstvolgende bestuursvergadering.
Helaas gaat de “Natuurwerkdag” van 7 november a.s. niet door in verband met
COVID-19. Op deze dag zou de weide naast de kasteeltuin een opknapbeurt krijgen.
Het wordt nu verplaatst naar ergens volgend jaar en er wordt dan een nieuwe oproep
gedaan voor vrijwilligers.
De voorzitter gaf aan dat er een paar klachten binnen waren gekomen inzake de
slechte doorgang van het trottoir op sommige stukken aan de Van der Poest
Clementstraat, overhangende begroeiing. Vooral als de containers buiten staan
moeten de kinderen over straat en dit is een zeer onveilige situatie. Er wordt
aandacht aan besteed door de Dorpsraad.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de deelnemers voor de inbreng.

