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1.   Opening en agenda 
Johan Paul heet ieder, leden, genodigden en andere belangstellenden welkom in het café. Speciaal welkom voor 
Wout Wagenmans, contactwethouder en Hennie Huis in ’t Veld, contactambtenaar van de gemeente Raalte, Cor van 
den Berg, wethouder gemeente Olst-Wijhe en vertegenwoordigers van de Raalter raadsfracties en de wijkagent. 
2.  Verslag ledenvergaderingen d.d. 26 februari  2013 
Openstaande actiepunten: het bankje in het natuurgebied is inmiddels verplaatst. Gemeente Olst-Wijhe heeft in 
zomer 2014 opnieuw aandacht voor Gravenweg.  
3.  Ingekomen stukken en mededelingen 
Berichten van verhindering worden gemeld. PB biedt koffie en thee aan. Drankjes na afloop voor eigen rekening.  
4.  Financieel verslag 
Mea licht toe de cijfers toe. Marcel Hoppen en Yvonne Meiberg hebben de boeken gecontroleerd. Marcel meldt dat 
de boeken er goed uitzagen.  De leden verlenen decharge aan het bestuur. Marcel Hoppen en Hans Kelderman 
vormen de nieuwe kascommissie. Mea meldt dat de contributie-inning digitaal gemeld wordt.  
5. Bestuurszaken 
Rene treedt af en is niet herkiesbaar. De voorzitter dankt hem voor zijn inzet. Dat wordt met applaus begroet. Debby 
Meijer stelt zich voor als kandidaat die zich oriënteert op het bestuurslidmaatschap.    
6.  MFA  
Walter Liebregts meldt de stand van zaken: het gebouw is bijna af. Financieel waren er tegenvallers: 
installatiekosten, aansluiting MFA op het café, en asbest in de Kerkehoek. Inmiddels vinden constructieve, 
oplossingsgerichte gesprekken plaats met de gemeente. Insteek: een gezonde start.  
Een aantal SDL-bestuurders heeft gemeld na de totstandkoming de bestuurstaak te willen neerleggen. SDL en PB, 
twee rechtspersonen, zullen dichter bij elkaar gaan opereren.  W.b. de exploitatie en beheer leveren gesprekken met 
de huidige uitbater op dat het contract wordt uitgediend, waarbij de MFA nieuwe mogelijkheden biedt voor 
activiteiten.  
Anke Logtenberg licht toe dat er een werkgroep (met  Mark van Vilsteren, Zwier Brinkhuis, Mea Schutte)  is die op 1 
juli een visiestuk oplevert over gebruik van de MFA, aangevuld met antwoorden op praktische vragen, zoals 
bijvoorbeeld prijzen en contactpersonen. Inwoners zijn welkom om hierover mee te denken en aan te sluiten bij de 
werkgroep.  
Op 30 augustus is de officiële opening, op 22 april starten we met de voorbereiding. We zien graag een aandeel in de 
openingsactiviteiten van alle gebruikersgroepen/geledingen in het dorp. Welkom om aan te schuiven op 22 april. 
Voor de zomer kan de MFA al wel in gebruik genomen worden.  
7.  Glasvezel buitengebied 
Rudolf Geerts, met Han van Dam werkgroeplid Glasvezel Buitengebied, licht de stand van zaken toe. Beoogde uitrol 
eind 2014, bij 60% deelname. Communicatie via PB’s en andere bestaande infrastructuren.  
8. Terugblik 2013 en toekomst  
Tineke licht toe waar PB zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet, binnen en buiten het dorp. Ze meldt hierbij dat in 
toenemende mate dorpsbewoners bereid zijn namens PB zitting te nemen in werkgroepen om zo ons dorp te 
kunnen vertegenwoordigen.  
W.b. de inbreng over de koers 2013 e.v. meldt ze dat de opzet/ontwikkeling van de omnivereniging prioriteit heeft.  
Ze nodigt Jolmer Versteeg uit, die een tipje van de sluier licht en de toehoorders enthousiast maakt voor een 
cultureel festival in Lierderholthuis rondom Tijl Uilenspiegel. Zijn voorstel wordt met applaus begroet.  
9.  Rondvraag 
Maarten Metz meldt dat in de actuele uitgave van Roalter Wind de vrijwilligers van de MFA in het zonnetje zijn 
gezet, afhaalpunt cafe d’Olde Wettering.  
Gerda Baks vraagt aandacht voor vrachtwagens/touringcars die terechtkomen en zich bijna vastrijden in De Smidse, 
oorzaak wellicht de straat Kerkslagen die zowel rondom de kerk als ook achter de MFA ligt. Graag een oplossing.   
Han van Dam vraagt aandacht voor meer parkeerplaatsen bij school, wellicht een deel van het schoolplein 
opofferen.  
Henk Meulman bedankt de vrijwilligers heel hartelijk, maar doet nog een beroep ook in lentetijden om nog even de 
schouders eronder te zetten.  
10 Sluiting 
Johan Paul dankt Cor van den Berg voor zijn inbreng de laatste keer, sluit de vergadering en nodigt een ieder uit nog 
even na te praten, daarbij de omzet van ’t café te stimuleren en voor daarna wel thuis!  


