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Beste Dorps Ontmoetings Punt vrijwilligers,
Hierbij willen we nadere ontwikkelingen over een door ons voorgestelde uitbreiding van het
DOP-gebouw aangeven.
1.
Uitbreiding DOP-gebouw.
Op 8 oktober hebben we onze uitbreidingsplannen uitvoerig aan jullie toegelicht en dit in een
verslag vastgelegd. De aanwezige vrijwilligers hebben ons bestuur verzocht na te gaan hoe
we uit de ontstane impasse kunnen geraken.
We hebben daar als bestuur uitvoerig overleg over gevoerd. Maar werden daarbij verrast
door een initiatief van het bestuur van de Dorpsraad.
Zij berichten zowel ons bestuur als het bestuur van SEBAP, dat de gemeente Schagen bij de
Dorpsraad hun zorgen hebben geuit dat de samenwerking tussen SEBAP en DOP niet
optimaal is. Het bestuur van de Dorpsraad deelt die zorgen. Ze geeft aan, dat we immers
een gezamenlijk belang hebben voor de Pettemer gemeenschap. Om die reden stellen ze
voor, naar onze wensen ondersteund door een of meer van de overige bestuursleden, in
gesprek te gaan onder begeleiding van een gespreksbegeleider die afkomstig is uit het
bestuur van de Dorpsraad. We hebben bericht dat we hieraan willen meewerken.
Wij hebben intussen van SEBAP bericht ontvangen, dat die hier ook mee instemmen.
Binnenkort zal het algemeen bestuurslid van de Dorpsraad Yvonne van Amelsvoort hiermee
starten. Zij is opgeleid als mediator en werkt ook in de gemeente Schagen als vrijwilliger
buurtbemiddeling. De mediator is neutraal en zal geen standpunt innemen. De bedoeling is
dat de gespreksdeelnemers er zelf uit komen.
Wanneer hieruit nadere afspraken kunnen voortvloeien zullen we dat mededelen.
2.
Bezoek Sinterklaas donderdag 5 december.
Sinterklaas heeft aangegeven, dat hij ook dit jaar weer met het DOP zijn verjaardag wil
vieren. Daartoe houden we in de kantine van het MFR-gebouw een bijeenkomst waar alle
DOP-bezoekers en vrijwilligers met hun partner welkom zijn om dit feest met hem te vieren.
De bijeenkomst start om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 14.00 uur, zodat men indien
gewenst, daarna aan de activiteiten van de Soos kan deelnemen.
Omdat we hiervoor graag alleen de benodigde zaken willen aanschaffen het verzoek, om
vooraf je naam op de lijst te zetten in het DOP of bij ondergetekende te melden of we op
je aanwezigheid mogen rekenen.
Graag tot 5 december a.s.

Namens het bestuur,
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