Notulen Overleg dorpsagenda 14 september
Aanwezig; Gaby Houkes, Ank van der Bilt, Jo Coerwinkel, René van Zutphen, Raymond
Hietveld, Martijn Peters, Jelle Blijham, Paul Heisen en Daniëlle van Zutphen.
Discussie over kaart die in de bus gaat. Kleuren of zwart-wit. Het wordt zwart-wit op de
voorkant en de achterkant in kleur de tekst van het gemaakte affiche.
De site is in de lucht. www.dorpsagendaleuth.nl
Paul zal hem nog verder vullen.
Slogan is aangepast naar : Laat Leuth Leven!
Donderdag 19:00 uur bij Kulturhus wordt straatverdeling uitgereikt voor wegbrengen
flyers. Flyers worden donderdag en vrijdag bezorgd.
Invulling donderdag 27 september
We zijn allemaal om 19:00 uur aanwezig en zetten dan tafels/stoelen klaar, hangen
flappen op en sluiten laptop aan op beamer (podiumzijde), pennen op tafels en
controleren of geluidsinstallatie werkt en wat verder nodig is. De flappen worden rond
de zaal opgehangen. Er zullen 12 zitjes gemaakt worden met elk 8 stoelen.
In de opening zal vermeld worden dat Leuth idee, de Vriendenkring en Kulturhus Leuth
de voorbereiding van de dorpsagenda gedaan hebben zonder verder onze namen te
noemen. Ook de al binnen gekomen ideeën zullen dan benoemd worden en op post-its
op betreffende flap-over gehangen worden.
Indeling avond:
20.00 – 20.15 UUR Opening en korte toelichting
20.15 – 20.45 uur

Ideeën-ronde

20.45 – 21.00 uur

PAUZE

21.00 – 21.30 uur

Puntenverdelings-ronde

Ca 21.30uur

Na borrel

De mensen kunnen rond lopen om de post-its op bijbehorende flap te plakken.
Raymond neemt laptop mee.
Belangrijk dat we meer mensen gaan betrekken bij het vervolg.
Op een tafel in de ruimte zal een A-4 komen te liggen met daarop: Ik doe mee. Hierop
kunnen mensen hun naam, telefoonnummer en mailadres vermelden.

Jelle Blijham is niet aanwezig 27 september en zal een collega vragen indien mogelijk.
Jelle stuurt info naar Ank wat betreft de kijk van de gemeente ten aanzien van de
dorpsagenda.
Bij de koffie zal een plakje cake of petitfours of cup cake aangeboden worden. En als
om 21:30 de bar open gaat voor een drankje dan zullen er bitterballen/kaas/worst
aangeboden worden.
Op het aankondigingsbord van Triangel zal, indien mogelijk, de tekst: 27 september,
20:00 uur, dorpsagenda komen te staan.
René zal alle posters meenemen van 27 september en verder uitwerken/concretiseren.
Werkgroepen worden geformeerd door werkgroep leden en mensen die zich op 27
september aanmelden. Zij werken de plannen vast verder uit.
Op 22 november zal een klankbordavond zijn. Op deze avond worden de ideeën met
plannen terug gekoppeld door de gevormde werkgroepen naar de aanwezigen.
Benodigdheden
Materialen
Zaal

Verzorgd door;
René van Zutphen

Uitserveren koffie/thee

René van Zutphen

Vellen flap-over
Schilderstape (om vellen op te
hangen)
Beamer/laptop/scherm
Post-its (gele)/pennen/stiften

Jelle Blijham
Daniëlle

Stoelen (max 100 met evt.
reserve)
Tafels (ongeveer 24)
Aankleding met materiaal pub
quiz
Geluidsinstallatie/draadloze
microfoon
Stickers, 1 kleur om belang aan
te geven
Kaart met aankondiging
dorpsagenda
Flyers (A-3 formaat)
Flyers ophangen

René van Zutphen
Gemeente/Jelle
Blijham
René van Zutphen
René van Zutphen
René van Zutphen
René van Zutphen
Daniëlle
Paul
Paul
René (2) en Jo (rest)

Opmerkingen
Huur wordt in rekening
gebracht bij gemeente Berg en
Dal
Triangel zorgt voor vrijwilligers
(die daarna deelnemen)

Jo regelt dit

2 tafels aan elkaar met 8
stoelen er om heen
Gaat niet lukken, is al
opgeruimd i.v.m. renovatie

Artikel Rozet
Bakjes met leeftijdscategorieën
Op beamer; 1 pagina met kaart
in beeld en 1 pagina met
overzicht avond, 1 pagina met
vervolgavond
Website
Facebookpagina staat klaar,
beheerder
Stratenlijst
A-4 pagina met: Ik doe mee
Waar mensen hun naam,
mailadres en tel nummer in
kunnen vullen
Laptop
Cake of petitfour of cupcake
Bitterballen/kaas/worst

Jo
Niet nodig
Raymond

Paul
?
René van Zutphen
Daniëlle

Raymond
René
René

Acties
Acties
Notulen 14 september
Facebookpagina

Door wie
Daniëlle
Beheerder zoeken

Donderdag 20 september bij om 19 uur bij het Kulturhus verzamelen i.v.m. rondbrengen
kaarten.
Donderdag 11 oktober 19:30 uur in het Kulturhus evaluatie van 27 september (binnen de
groep van mensen die bij de voorbereiding aanwezig waren).

