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NIEUWE TONGE!N BLOEI!

Verslag Verenigingsbijeenkomst 20 maart 2018 Dorpsraad Nieuwe Tonge in Bloei!

Aanwezig: Dorpsraad / Gemeente, NTW/ Ons Dorpshuis/Oranjevereniging/ Apollo
Muziek/Apollo Zang/Kerkrentmeester Hervormde Kerk/Dierenwei/Buurtpreventie/WSV
Battenoord/ Badminton.
Afwezig met melding. Ouderensoos Saar Bruggeman/ S S S Rie Timmer/Scriba Hervormde
Gemeente P D Knops/Oranje Nassauschool/Sandra v der Welle obs de Pannenbakker.

Aanvang 19.30 uur Dorpshuis Nieuwe-Tonge.

Mevrouw Anne-Karin Guijt opent de bijeenkomst.! Na iedereen te hebben verwelkomd stelt
zij voor kort voorstel rondje en geeft daarna woord aan Anne Marijke Elema en Anneke van
Kampen beide beleidsadviseur Kern- en Buurtgericht Werken van Gemeente.

Er wordt wederom een uitleg gegeven hoe de subsidies zijn verdeeld en de aanspraak die
hierop gemaakt kunnen worden. Doel stimuleren van initiatieven. Rol van De Dorpsraad en
die van Gemeente komen uitgebreid aan bod.
Budget voor N ieuwe- Tonge en Battenoord bedraagt € 10302,-- welk via het
Leefbaarheidsplan wordt verdeeld over de aanvragen van de verenigingen. Tevens de
Kerngebonden Budgets en tranches bespreken. Max. uitkering voor alle kernen € 217.000,--
per jaar.

Alle regels en eisen staan op de website van de Gemeente Goeree-Overflakkee.
Algemene vragen beantwoord over de materie door Anne Marijke. Tevens geeft zij wat
voorbeelden en vraagt om initiatief.

Maria Evers vraagt naar de flitspalen en signalering N215 hetgeen niet voor deze bijeenkomst
is bedoeld maar wordt door Gemeente onderzocht.

Anne-Karin legt verder uit dat de gelden beschikbaar zijn van het leefbaarheidsplan 2018 en
deze worden zo spoedig mogelijk uitgekeerd aan de Dorpsraad en dit jaar al in februari de
meeste bedragen zijn uitgekeerd aan de verenigingen.

Dick Jonker gaat verder in op de bijeenkomst en dankt alle vrijwilligers voor hun tijd en
werkzaamheden in hun eigen vereniging of werkzaamheden. Hij legt uit dat het
mededelingsbord wordt verplaatst naar het grasveld to. de Spar waar iedereen een korte
berichtgeving kan plaatsen van festiviteiten. Tevens vraagt Dick zoveel mogelijk info te geven
richting Website zodat deze club informatie breed verspreid kan worden.
Wel moet worden gelet op de privacy van de adresgegevens van de verenigingen.



Anne-Karin geeft uitleg over de gelden welk de Dorpsraad van het Windfonds ontvangt en
waarvoor deze gelden mogen worden gebruikt. Duurzaamheid en bevorderen leefbaarheid
en sociale samenhang.

Ideeën worden aangegevendoor de aanwezigen welk onderstaand worden aangegevenen
genoteerd door Anneke en Anne Marijke.

De avond wordt afgesloten met geanimeerd overleg tussen de verenigingen onderling welk
daardoor met elkaar hun plannen kunnen verwezenlijken. Dick Exalto vermeld nog even de
bibliotheek in Elim.

Tevens zal er een aparte berichtgeving voor de verenigingen op de website worden
geplaatst.

Einde bijeenkomst 5 over half 10 en Anne-Karin bedankt een ieder voor de aanwezigheid en
de fijne sfeer en inzet.

DickJonker
secr Nieuwe-Tonge in Bloei!
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Opbrengst verenigingsavond 20-03-2018 Nieuwe- Tonge / Battenoord

Ideeën / activiteiten / wensen verenigingen

,/ Buitenpiano voor buiten optredens ( bij Tuunstee)
Apollo zang (bijdrage)
Mogelijkheid samenwerking Blue Stocking Singers

,/ Hondenuitlaat veldje

,/ Gezamenlijk optreden "Grachtconcert" ( Blue Stichting Singers)
(zomeravond concert met klapstoeltjes) -----7

Apollo zang
Apollo Muziek

,/ Oranjevereniging paalzitten muzikale begeleiding ( Apollo Muziek)

,/ Koffietent Battenoord sanitaire voorziening

,/ Burendag op de dierenweide

,/ Verenigingsmarkt Ons Dorpshuis -----7 demonstraties, presenteren van je iegen club
(promotie)

,/ Reanimatiecursus ( AED) huis-aan-huis bezorgen oproep

,/ Vrijwilligers Buurtpreventie

,/ Vrijwilligers bedankdag

,/ Gebouw Elim bibliotheek ( kan iedereen gebruik van maken)

,/ Pinksterpad ligt nu stil ( wordt nagevraagd)

,/ NTW locatie ligt ver van het dorp vandaan. Accommodatie wordt weinig gebruikt,
maar mag meer.
Samenwerking wordt dan wat lastig, maar willen we zeker
-----7 gezamenlijke sport - speldag idee?
Een ieder is welkom, Jaarlijks jeugdkamp.

,/ Koningsdag -----7 Paalzitten ( 26-4 ) voor goed doel
Speurtocht voor de kinderen
Oranjeontbijt
Boemeltje ( Visbeen) Aubade
Oude Brommerrit in samenwerking met Melissant
Kramenmarkt ( ± 15 kramen)
Demonstraties brandweer / voetbal e.d
Zang in de kerk
Kinderactiviteiten
Bingo in Ons Dorpshuis
Open Podium

,/ Wandelclub iedere maandag vanaf Ons Dorpshuis -----7 oproep om vrijwilligers voor het
begeleiden tijdens het wandelen van mensen die zorg nodig hebben.



Aandachtspunten

../ Informatiebord Klapmuts

../ Website Nieuwe-Tonge in bloei, lever informatie aan .

../ Vrijwillergersplicht ( WSV Battenoord)

../ Battenoordse bos de paden zijn te nat.

../ Maatschappelijke waarde van je vereniging niet uit het oog verliezen .

../ Westdijk ( t.h.v de Spar) hondenuitlaat zone wordt te hard gereden. (stoep
ontbreekt)




