
Nieuws
van	  uit	  de	  initiatiefgroep	  Dorpsmolen	  Sint	  Philipsland

De	  euforie	  van	  de	  bijeenkomst	  op	  2	  februari	  in	  De	  Wimel	  klinkt	  nog	  na	  bij	  ons.
Het	  deed	  onze	  groep	  bijzonder	  veel	  genoegen	  dat	  er	  zo	  veel	  geïnteresseerden	  naar	  De	  Wimpel	  kwamen
Het	  feit	  dat	  er	  serieus	  werd	  geluisterd	  naar	  de	  uitleg	  van	  het	  plan	  en	  de	  vele,	  maar	  vooral	  goede	  vragen
die	  al	  dan	  niet	  schriftelijk	  gesteld	  werden,	  gaven	  blijk	  van	  grote	  interesse.
Een	  bewijs	  daarvoor	  is	  wel	  dat	  nog	  diezelfde	  avond	  een	  6-‐tal	  mensen	  zich	  spontaan	  aanmeldden	  om	  mee	  
te	  gaan	  werken	  aan	  de	  realisering	  ons	  prachtige	  plan.
De	  uitslag	  van	  de	  stemming	  bleef	  toch	  een	  spannend	  moment.	  Na	  afloop	  heerste	  bij	  ons	  een	  	  heuse	  hoera	  
stemming.	  We	  mochten	  dan	  ook	  diverse	  felicitaties	  ontvangen.

Hoe	  verder?
Het	  mag	  duidelijk	  zijn	  dat	  er	  nog	  veel	  werk	  op	  ons
afkomt.	  Denk	  aan	  de	  te	  vormen	  rechtpersoon:
Vereniging,	  Stichting	  of	  Coöperatie?
Je	  kan	  het	  maar	  eenmaal	  doen	  en	  dan	  moet	  het	  
goed	  zijn.	  Er	  wordt	  daarom	  deskundig	  advies
ingewonnen	  bij	  instellingen	  die	  daar	  verstand	  
van	  hebben.	  Dit	  onderdeel	  is	  nu	  gestart	  want	  zonder
ingeschreven	  rechtvorm	  bij	  de	  Kamer	  van	  

Koophandel	  wordt	  men	  nergens	  erkend.	  Voordat	  een	  rechtspersoon	  kan	  worden	  ingeschreven,	  
zijn	  statuten	  nodig.	  Als	  een	  keuze	  gemaakt	  is	  voor	  één	  van	  de	  drie	  mogelijkheden	  zullen	  statuten
worden	  gemaakt.	  In	  die	  periode	  willen	  we	  ook	  starten	  met	  het	  werven	  van	  (aspirant)	  leden.
Kortom,	  er	  is	  nog	  veel	  te	  doen	  maar	  het	  enthosiasme	  is	  enorm.
We	  gaan	  er	  voor	  !!!
Positief	  is	  dat	  we	  nu	  met	  een	  behoorlijke	  groep	  zijn	  en	  daardoor	  taken	  kunnen	  verdelen.
We	  hebben	  in	  die	  context	  een	  Dagelijks	  Bestuur	  (DB)	  samengesteld	  uit	  de	  nu	  deelnemende	  meedenkers,	  
namelijk:
Voorzitter:	  Wim	  van	  Nieuwenhuizen
Secretaris:	  Wim	  Quak
Penningmeester:	  Arjan	  den	  Braber
Vicevoorzitter:	  Adrie	  van	  Dijke
Daarnaast	  zijn	  ook	  werkzaamheden	  zoals	  beheer	  van	  onze	  website,	  Facebook	  en	  Twitter	  verdeeld	  
onder	  de	  leden	  van	  de	  groep.	  De	  totale	  initiatiefgroep	  	  bestaat	  verder	  uit:
Ad	  Goedhart,	  	  Arjan	  	  Goedhart,	  	  Barbera	  	  Klaasse-‐Kosten,	  	  Kees	  Neele,	  	  Glen	  Moerland,	  	  Hans	  Slager
Jan	  Kees	  Steehouwer,	  	  Leo	  de	  Oude,	  	  Marieke	  Wolse,	  	  Pim	  van	  Hekken,	  	  Rien	  Quist.
We	  hebben	  besloten	  dat	  van	  tijd	  tot	  tijd	  een	  
soort	  nieuwsbulletin	  of	  nieuwsbrief	  van	  de
activiteiten	  in	  de	  openbaarheid	  zal	  komen	  om	  
u	  zo	  volledigmogelijk	  op	  de	  hoogte	  te	  houden	  
van	  de	  gang	  van	  zaken.
Dit	  is	  de	  eerste	  in	  hopelijk	  een	  lange	  reeks.


