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Betreft Notulen gezamenlijk overleg multifunctioneel schoolgebouw  
Datum  15 mei 2018 

Aanwezig  John Eilert; Peter van Oenen; Anton van de Weerd; Arend Bakker; Marco 
Welink; Lidy Tuin; Janneke Slot; Daphne Pullen; Carla Rieks; Liedijan Gritter; 
Heidi Scholten; Marianne Engelbertink; Hilly Klok; Marry Temmink; Geke 
Pouls; Arnold Pouls; Alice Hilberdink 

Notulist Alice Hilberdink  

 
 
1. Welkom en inleiding 
Lidy heet ons van harte welkom en vraagt of er al iemand een punt heeft voor de 
rondvraag. 
 
2. Vorige notulen d.d. 29 januari 2018 
Er zijn geen op- en of aanmerkingen. 
 
3. Stand van zaken nieuwbouw 
De school is nog in onderhandeling met de gemeente over het tekort dat is ontstaan door 
de gestegen bouwprijzen. De hoop is dat dit probleem op korte termijn is opgelost, zodat 
de aannemer ook verder kan1. Over de hoogte van het tekort en de betreffende aannemer 
worden geen mededelingen gedaan. De vergunning is inmiddels wel binnen.  
 
4. Bevindingen van John Eilert (De Stuw) 
John neemt het woord over van Lidy en bespreekt zijn bevindingen n.a.v. gesprekken die 
hij heeft gehad met dorpsbewoners van de verschillende belangengroepen in Schuinesloot. 
Tijdens deze gesprekken kwam duidelijk naar voren dat het MFC een centrale 
ontmoetingsplek moet zijn voor de inwoners van Schuinesloot. Om dit mogelijk te maken 
zijn de volgende uitgangspunten/aanbevelingen geformuleerd: 
 

 Het Trefpunt valt onder de verantwoordelijkheid van de school, het bestuur is dan 
ook eindverantwoordelijke; 

 Invoeren van een beheerscommissie. De taken van de beheerscommissie worden 
door John toegelicht; 

 Het Trefpunt moet zichzelf kunnen bedruipen; 

 Het invoeren van een gebruikersoverleg. In dit overleg is een afvaardiging van de 
diverse belangengroepen vertegenwoordigd. Het voorstel is om deze groep mensen 
2x in het jaar bij elkaar te laten komen om de activiteiten op elkaar af te 
stemmen, een gezamenlijke PR te voeren (hiervoor kan de site van SB worden 
gebruikt) en evt. knelpunten in de exploitatie te bespreken.  

 Alle afspraken lopen via de beheerder. 
 
John loopt nog een aantal algemene afspraken en huisregels met de aanwezigen door. Hier 
kan iedereen zich in vinden.  
 
John heeft een prijsvoorstel gemaakt voor het huren van het Trefpunt voor feestjes e.d. 
Hierover vindt een discussie plaats. Deze discussiepunten worden meegenomen in het 
definitieve prijsvoorstel. 

                                         
1 Inmiddels is bekend dat de gemeente het budget heeft verhoogd. Aannemer Dons en Troost uit Staphorst kan 
beginnen met de werkzaamheden.  
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5. Prijsvraag “Groene Plein” 
Ook leuk om nog te vermelden is de derde prijs die de school heeft gewonnen n.a.v. de 
prijsvraag:’het groenste schoolplein van Overijssel’. Hiermee heeft de school € 10.000,=  
gewonnen. Marianne Engelbertink geeft een toelichting.  
 
6. Afspraken voor een vervolg 
De volgende bijeenkomst is op 19 september 2018. 
 
7. Rondvraag 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
8. Sluiting  
Lidy dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en wenst ieder wel thuis.  

 
 


