
Dorpsraad Velp 2018 
 

Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp        

                                                                                                                           
        
 
Datum:            Dinsdag 20 maart 2018 
Aanwezig:      René, Hans, Rob, Suzanne, Jochem, Babette, Robert 
Afwezig:         Wendy  

 

 

   

Agenda 
  

1 Opening,  
2 Gast, journalist Gelderlanderà zorgen N324 
3 Goedkeuring agenda 
4 Notulen 28 februari 2017 
5 Mededelingen/ingekomen stukken 

- Terugkoppeling bijeenkomst  Dichterbij 12 maart (René) 
- Uitnodiging informatiebijeenkomst kaderprojecten Interreg Nederland-Duitsland 

6 Oud papier (Rene en Jochem) 
7 Kidsdisco (Suzanne) 
8 Koningsdag, stvz vraag vrijwilligers (Suzanne) 
9 Danceparty 7 April (Hans) 
10 Afrekening 2017 + begroting 2018 lijstje met gereserveerde bedragen voor 

activiteiten van de Velpse verenigingen (René en Rob), 
11 Opmaak iDOP-subsidie (Hans en René)  
12 Update Beheerstichting Trefpunt (Suzanne) 
13 Rondvraag 
14 Sluiting 
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1 Opening 
 

2 Gast, journalist Gelderlanderà zorgen N324 
Vanuit de dorpsraad zijn onze zorgen over de perikelen rond de N324 gedeeld met 
Herman Wissink, die een stuk zal schrijven hierover in de Gelderlander. 
 

3 Goedkeuring agenda 
Geen aanvullingen 
 

4 Notulen 28 februari 2017 
Na een aantal tekstuele eigenschappen worden de notulen goed gekeurd.  

 
5 Mededelingen/ingekomen stukken 
- Terugkoppeling bijeenkomst  Dichterbij 12 maart (René en Jochem) 

Er was een lage opkomst vanuit de Velpenaren, er was wel een delegatie vanuit 
China. Dichterbij heeft een bureau ingeschakeld om mee na te denken over wat te 
doen met het Mari’ndaalterrein. Er waren een aantal op zichzelf staande creatieve 
ideeën binnen gekomen. De vervolgstap is om een samenvatting te maken van alle 
projecten die zijn binnen gekomen en die passen bij het terrein. Hierna gaan ze het 
weer terug leggen aan de burgers en de gemeente Grave.  
 

- Uitnodiging informatiebijeenkomst kaderprojecten Interreg Nederland-Duitsland 
Het idee is om deze uitnodiging naar Willie van Dinther te sturen, met de vraag of hij 
verder zorg wil dragen voor verspreidingà actie Robert 
 

- OV Reizigerspanel Brabant 
Deze email wordt door gestuurd aan Babette en Marc Lindersàactie Robert 
 

6 Oud papier (Rene en Jochem) 
Nog geen vorderingen.   
 

7 Kidsdisco (Suzanne) 
Suzanne heeft een gesprek gehad met de vrijwilligers van de kidsdisco. In een 
vervolggesprek zal worden  afgesproken dat zij zelfstandig door gaan (zonder de 
Dorpsraad) en dat de vrijwilligers een plan indienen bij de Dorpsraad indien zij geld 
nodig hebben voor deze activiteit. Wendy is contact persoon in deze.  
 

8 Koningsdag, stand van zaken vraag vrijwilligers (Suzanne) 
Er komt weer een volleybaltoernooi, minivoetbaltoernooi, een frietkraam en 
kleedjesverkoop. Er is al een flyer op facebook geplaatst.  

 
9 Danceparty 7 April (Hans) 

Hans, Johan en Thomas Raaijmakers organiseren de party en de flyer is in de maak. 
Dan zal er van 19:00-21:00 uur de kidsdisco zijn. Hans zal een plan indienen om 
ervoor te zorgen dat bij verlies van deze avond de Dorpsraad garant zal staan.   
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10 Afrekening 2017 + begroting 2018 lijstje met gereserveerde bedragen voor 

activiteiten van de Velpse verenigingen (René en Rob) 
Met SCV ’58 is afgesproken dat de middelen die over zijn van de WK 2014 in de 
algemene reserves van de Dorpsraad kan blijven. Rob gaat contact opnemen met 
Henk Cuppen van SCV ’58. 
René en Rob hebben nogmaals gekeken naar de exploitatierekening van 2017. Ons 
“werkkapitaal” (contractsubsidie minus vaste kosten, evt. te verdelen over 2018 is 
ongeveer € 750,-)  Er komt een jaarafsluiting over 2017, die gecontroleerd zal worden 
door de nieuwe penningsmeester. Daarnaast zal de naam van de penningsmeester 
moeten worden gewijzigd, dit neemt Jochem op zich.  
 

11 Opmaak iDOP-subsidie (Hans en René)  
De aanvraag voor de iDOP-subsidie voor 2019 dient voor 1 mei ingediend worden.--> 
Hans en René gaan dit doen en komt terug op de agenda van de volgende 
vergadering.  
 

12 Update Beheerstichting Trefpunt (Suzanne) 
De ingediende strategisch beleidsplan is geaccepteerd. Er wordt een nieuwe 
bijeenkomst van het gebruikersplatform georganiseerd. 
Het sleutelplan, de drank- en muntautomaat wordt de 30e maart opgeleverd. Er is een 
nieuw telefoonnummer 0486-820999 en werkende internetverbinding.  
 

13 Rondvraag 
• Rob heeft een voetbalspel ter beschikking gesteld voor het Trefpunt 
• Jochem zal de volgende vergadering voor de laatste keer afsluiten 
• Rene en Jochem schrijven nog een bericht voor de Velpenaren over de uitkomst 

van de enquête van de kerk en de zorg coöperatie.  
 

14 Sluiting 
 

 

Actiepunten voor bijeenkomst 24 april 

Rene en Hans 
• Aanvraag iDOP-subsidie 2018 

 
Hans 

• Hans zal een plan indienen om ervoor te zorgen dat bij verlies van deze avond 
de Dorpsraad garant zal staan.   

 
Jochem  

• Wijziging naam penningmeester bij Kamer van Koophandel 
• Controle jaarafrekening 2017  
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Rob 
• Contact met Henk Cuppen van SCV ’58 over gereserveerde gelden WK 2014.  

 
Suzanne en Wendy  

• Gesprek Kidsdisco 
 
Robert 

• Mail Willy van Dinther Uitnodiging informatiebijeenkomst kaderprojecten 
Interreg Nederland-Duitsland 

• Mail Marc Linders en Babette (personeel Dichterbij) OV Reizigerspanel 
Brabant 

 

 


