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OPKNAPPEN CLUBHUIS DE RAAIRUITERS
Indiener:
Begroting:

Ponyclub De Raairuiters
€ 3.000,-

Omschrijving idee:
Het clubhuis van De Raairuiters is de afgelopen jaren sterk
verouderd. De ponyclub wil graag alle kinderen laten genieten van de paardensport en daar hoort een goed clubhuis bij
als visitekaartje. De wensenlijst bestaat uit het opknappen
van de vloer, een nieuw keukenblok, een nieuwe bar, leuke
meubeltjes, isolatie en het bruggetje opknappen zodat je er
weer veilig overheen kunt lopen. De vrijwilligers helpen bij de
werkzaamheden.

NIEUWEROORD KIEST OP 9 OKTOBER 2009
De initiatiefgroep van de Dorpssmederij Nieuweroord organiseert op vrijdagavond 9 oktober voor de tweede keer een
verkiezingsavond. De verkiezingen worden net als vorig jaar gehouden in dorpshuis De Vuurkörf en ook dit jaar doen zes
ingediende ideeën mee. In dit Lopend Vuur kunt u alles lezen over de ideeën en de verkiezingen.

Idee F
VERLICHTING BIJ DE VOETBALKOOI
Indiener:
Begroting:

Vorig jaar was er sprake van een enorme belangstelling voor de verkiezingen. Jong en oud kwamen een kijkje nemen,
lieten zich informeren door de indieners, verdeelden de muntjes over de mooiste projecten en bleven na afloop nog gezellig wachten op de uitslag. Ook dit keer hopen we weer op veel belangstelling.

Seine Hugen.
€ 2.000,-

Omschrijving idee:
In de wintermaanden is het onmogelijk om in de avonduren
gebruik te maken van de voetbalkooi, omdat het dan te donker is. Als er verlichting is, dan is dit wel mogelijk en het is
voor de sporters geweldig dat zo’n mooie voorziening ook in
de donkere maanden is te gebruiken. Met behulp van een
tijdschakelaar kan de verlichting standaard om 23.00 uur uit
worden geschakeld, zodat er geen sprake zal zijn van overlast in de nachtelijke uren. Met behulp van vrijwilligers zal dit
worden uitgevoerd.

STAND VAN ZAKEN WINNENDE IDEEËN 2008
Nummer 1: tribune sportzaal
Velen weten het misschien al maar de werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Wie nu in de
sportzaal staat, ziet een prachtige tribune in aanbouw. Er moet nog best wat worden gedaan,
maar het is mooi om te zien dat deze langgekoesterde wens toch wordt gerealiseerd. Met dank
aan iedereen die zich inzet om dit idee voor elkaar te krijgen.

WANNEER KUNT U STEMMEN?

Nummer 3: AED-apparaat
Zoals in het vorig Lopend Vuur al is vermeld, is het AED-apparaat geleverd en bevestigd aan de
muur van het dorpshuis met dank aan de indieners. Een grote groep vrijwilligers heeft inmiddels met
succes de training gevolgd.

HOE GAAT HET STEMMEN IN ZIJN WERK?

Voor Nieuweroord is in 2009 een budget van €17.500,te verdelen. Het hangt er dus vanaf welke ideeën de
meeste muntjes verzamelen. Uiteraard kunnen niet meer
ideeën worden uitgevoerd dan er budget beschikbaar is.
Het is mogelijk dat ideeën die in eerste instantie te weinig muntjes hebben verzameld, alsnog worden uitgevoerd.

Iedere bezoeker ontvangt bij binnenkomst VIJFmuntjes,
zodra u de presentielijst heeft getekend. Deze muntjes
mag u verdelen over de ideeën die u het meeste aanspreken.
U mag zelf bepalen hoe u de VIJF muntjes verdeeld. Vijf
projecten één muntje, één project vijf muntjes of een
andere verdeling. Aan u is de keuze.

Dit kan alleen wanneer hoger geëindigde ideeën goedkoper uitvallen dan oorspronkelijk was begroot.
Meteen na afloop van het stemmen, worden de muntjes
geteld en wordt bekend gemaakt welke ideeën hebben
gewonnen. De winnende ideeën worden binnen een jaar
na de verkiezingsavond gerealiseerd.

colofon

Nummer 2: de voetbalkooi
Het heeft even geduurd, maar inmiddels is de voetbalkooi gerealiseerd. Voor de voetballiefhebbers is hiermee een grote wens in vervulling gegaan. Het idee om een voetbalkooi te
realiseren eindigde op de tweede plaats bij de verkiezingen van 2008. Op het moment dat
de foto is genomen hingen er nog linten in de kooi, zodat deze nog niet kon worden gebruikt.
Mogelijk dat bij het verschijnen van het Lopend Vuur de problemen al zijn opgelost.
Wij wensen de voetballers uit Nieuweroord en de indieners van het idee veel speelplezier.
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De verkiezingsavond wordt gehouden op vrijdagavond 9
oktober 2009 in dorpshuis De Vuurkörf. Alle indieners
zullen op deze avond hun ideeën presenteren. U heeft
gelegenheid om vragen te stellen en tussen 19.00 –
20.30 uur te stemmen. Alle inwoners van Nieuweroord
vanaf 6 jaar mogen stemmen.

HOEVEEL IDEEËN KUNNEN WORDEN
UITGEVOERD?
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MACHTIGINGEN AFGEVEN DOOR MENSEN DIE ZIJN VERHINDERD

Er zijn altijd mensen die niet aanwezig kunnen zijn op de verkiezingsavond. Om deze mensen toch de kans te geven om
hun wensen kenbaar te maken, mogen ze een machtigingsformulier ingevuld meegeven aan iemand die wel gaat stemmen. Elke bezoeker mag slechts één machtigingsformulier inleveren. U dient meteen na het tekenen van de presentielijst de machtigingskaart af te geven. Hieronder treft u de machtigingsformulier aan.

Machtigingsformulier.

Geldig op 9 oktober 2009

Hiermee machtig ik,
naam:…………………………………………………………………………………………………….
adres:…………………………………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats :…………………………………………………………………………….
ondergetekende,
naam:………………………………………………………………………………………………………
adres:………………………………………………………………………………………………………

Idee A
BRUGGETJE OVER SLOOT LANGS VELDRAAI
RICHTING SPORTVELD
Indieners:
Begroting:

Dennis Schonewille en Johan Knol
€ 4.500,-

Omschrijving idee:
De aanleg van een loop/fietsbrug over de sloot die langs de
Veldraai loopt richting het sportveld. De brug is een handige
oversteek voor wandelaars die vanaf het wandelpad komen die
om het sportveld heen ligt. Uiteraard is het pad voor iedereen
te gebruiken. De indieners zijn bereid om de handen uit de
mouwen te steken bij het plaatsen van de brug.

Idee B
AIRTUMBLINGBAAN
Indieners:
Begroting:

De Hoeksteen en sportvereniging Nieuweroord
€ 12.506,-

Omschrijving idee:
De airtumblingbaan is een sportief spelattribuut voor kinderen,
waarvan iedereen gebruik kan maken, waaronder de verenigingen en de school. Sportiviteit en gezelligheid, je doet iets
aan je conditie én je ontmoet elkaar bij het sporten en spelen.

Postcode en woonplaats:………………………………………………………………………………

Idee C
mijn stem uit te brengen op de verkiezingsavond op 9 oktober 2009 in Nieuweroord.
Ik verdeel mijn muntjes over de deelnemende ideeën.
A

Bruggetje over sloot langs Veldraai

krijgt …… muntjes

B

Airtumblingbaan

krijgt …… muntjes

C

Bibliobus terug in Nieuweroord

krijgt …… muntjes

D

Loopbruggetje over de Geeserraai

krijgt …… muntjes

E

Opknappen clubgebouw De Raairuiters

krijgt …… muntjes

F

Verlichting bij de voetbalkooi

krijgt …… muntjes

BIBLIOBUS TERUG IN NIEUWEROORD
Indiener:
Begroting:

Mevrouw A. Oost
€ 4.250,-

Omschrijving idee:
De bilbiobus terug in Nieuweroord gedurende een heel jaar op
iedere woensdagavond een half uur. Voor bewoners die minder snel of minder gemakkelijk naar de centrale bibliotheek
gaan, maar toch graag boeken willen blijven lezen. Bovendien
heeft het ook een sociaal aspect, want het is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten.

Idee D
LOOPBRUGGETJE OVER DE GEESERRAAI

U mag maximaal VIJF muntjes verdelen over de zes deelnemende ideeën.
Hoe u deze muntjes verdeeld, mag u zelf bepalen.

Indiener:
Begroting:

handtekening:……………………………………………………………………………………………..
handtekening gemachtigde:…………………………………………………………………………….
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Bewoners Geeserraai (Mw. G. Bruinenberg)
€ 12.500,-

Omschrijving idee:
Een loopbruggetje over de Geeserraai maakt het voor wandelaars een stuk aantrekkelijker. Wandelaars hoeven nu niet
langs een drukke weg te lopen, maar kunnen gebruik maken
van de mooie wandelroute door het bos. Deze wandelroute
zou zelfs nog kunnen worden uitgebreid naar de oostkant van
de Twaalf Ellenweg. Het onderhoud van het bruggetje wordt
door de bewoners zelf gedaan.
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