Idee 9:

Airtumblingbaan

Indiener:
Budget:

Gynastiekvereniging Voorwaarts
€ 6.000,-

Een uitgave van
de Smederijen van Hoogeveen
Oktober 2010

Omschrijving idee
Een airtumblingbaan is een sportvoorziening dat veel
wordt gebruikt door gymastiekverenigingen. Het biedt
kinderen veel sport- en spelplezier. Het beheer ligt bij
de gymnastiekvereniging maar anderen mogen er ook
gebruik van maken. Een airtumblingbaan is een garantie voor veel speelplezier en sportief bezig zijn en is
daarom een aanwinst voor het hele dorp.

Verkiezingsavond Tiendeveen op 5 november
Op vrijdagavond 5 november organiseert de initiatiefgroep
een verkiezingsavond. Inwoners van Tiendeveen hebben
ideeën ingediend voor het uitvoeringsplan en inmiddels heeft
de initiatiefgroep de gesprekken met de indieners afgerond.

Machtigingsformulier Tiendeveen (5 november 2010)

naam:……………………………………………………………………………………………..

Er zijn 9 ideeën overgebleven die aan de verkiezingen zullen
meedoen. In dit Lopend Vuur worden alle deelnemende
ideeën gepresenteerd en kunt u alles lezen over de opzet
van de avond.

adres:……………………………………………………………………………………………..

U bent hierbij alvast van harte uitgenodigd!

Hiermee machtig ik,

Postcode en woonplaats :…………………………………………………………………….
ondergetekende,
naam:……………………………………………………………………………………………..

Hoe gaat het stemmen in zijn werk?

Wanneer kunt u stemmen?

Iedere bezoeker ontvangt na het tekenen van
de presentielijst DRIE muntjes. Deze muntjes
mag u verdelen over de ideeën die u het
meest aanspreken.

De verkiezingsavond wordt gehouden op vrijdagavond 5 november in dorpshuis De Eiken. Alle indieners gaan op deze
avond hun idee aan u presenteren.

adres:……………………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats:……………………………………………………………………..
mijn stem uit te brengen op de verkiezingsavond op 5 november 2010in Tiendeveen.
ik verdeel mijn muntjes als volgt over de deelnemende ideeën.
1

Activiteiten voor de jeugd

krijgt

…….

muntjes

2

Straatversiering + BBQ

krijgt

……

muntjes

3

Springkussen

krijgt

…….

muntjes

4

Bingomachine

krijgt

…….

muntjes

5

Saamhorigheidsactiviteit dorpshuis

krijgt

…….

muntjes

6

Materialen feestweek / evenementen

krijgt

……

muntjes

7

Picknickbankjes Boslaan

krijgt

……

muntjes

8

Materialen wandelvierdaagse

krijgt

……

muntjes

9

Airtumblingbaan

krijgt

……

muntjes

U mag maximaal DRIE muntjes verdelen over de negen deelnemende ideeën.

U mag drie ideeën een muntje geven, maar
uw drie muntjes mag u ook aan één idee geven. U bepaalt zelf hoe u uw muntjes verdeeld.
Iedere dorpsbewoner vanaf 4 jaar mag stemmen. Ontvangt u een Lopend Vuur, dan mag
u ook stemmen. Bent u actief als vrijwilliger in
Tiendeveen, maar woont u er niet? Ook dan
mag u stemmen!

Machtigingsformulier
Er zijn altijd mensen die niet in de gelegenheid zijn om te stemmen. Deze mensen mogen een machtigingsformulier meegeven aan
mensen die wel gaan stemmen.
Iedereen die de verkiezingsavond bezoekt
mag één machtigingsformulier inleveren. Wel
dient het formulier vooraf volledig te zijn ingevuld en voorzien zijn van handtekeningen.
Levert u een machtigingsformulier in, dan
mag u uiteraard ook zelf gewoon stemmen.
Op de achterkant van dit Lopend Vuur vindt
u het machtigingsformulier.

U kunt hen vragen stellen over het plan en uiteindelijk kunt u
tussen 19.00 - 20.00 uur stemmen. Aansluitend wordt meteen
bekend gemaakt welke ideeën binnen een jaar na de verkiezingen worden uitgevoerd.

Hoeveel ideeën kunnen worden uitgevoerd?
Voor het uitvoeringsplan van Tiendeveen is een budget beschikbaar van € 11.500,-. Het hangt er dus vanaf welke ideeën de
meeste muntjes verzamelen. Uiteraard kunnen niet meer ideeën
worden uitgevoerd dan dat er budget is.
Wat gebeurt er met de ideeën die niet genoeg muntjes binnenhalen?
Tijdens de verkiezingen wordt het budget verdeeld. Wanneer
voor een idee onvoldoende budget is, blijft dit budget gedurende
twee maanden gereserveerd en wordt het idee op de reservelijst
geplaatst.
In die tijd krijgt de indiener de kans om het ontbrekende budget
bij elkaar te verzamelen. Dit kan bijvoorbeeld door het zoeken
van een sponsor of het benaderen van fondsen.
Lukt dit, dan kan het idee alsnog worden uitgevoerd. Lukt dit
niet, dan komt het volgende project op de reservelijst onder dezelfde voorwaarden in aanmerking voor uitvoering. Als bij de
uitvoering van de winnende ideeën geld wordt bespaard, gaat
dit ook naar de reservelijst.

handtekening:…………………………………………………………………………………….

handtekening gemachtigde:…………………………………………………………………...
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Alle deelnemende ideeën op een rij
Idee 1:

Activiteiten voor de jeugd

Indieners: Ria Bruins en Lian Knol
Budget:
€ 2.500,-

Straatversiering en BBQ feestweek

Indiener:
Budget:

Bé IJmker
€ 3.000,-

Indieners: Meta Kats en Agé Koster
Budget:
€ 2.500,Omschrijving idee
De voetbalvereniging wil graag een springkussen voor
de kinderen aanschaffen als extra speelmogelijkheid
voor de jeugd bij activiteit.
Andere verenigingen en organisaties die actief zijn in
het dorp kunnen hiervan ook gebruik maken. Er wordt
een kleine uitleenbijdrage gevraagd zodat een spaarpotje wordt opgebouwd in geval van reparaties.

Bingomachine

Indiener:
Budget:

Bestuur dorpshuis De Eiken
€ 550,-

Idee 6:

Materialen feestweek/evenementen

Indiener:
Budget:

LBC Tiendeveen
€ 2.000,-

Aanschaf van materialen voor feesten en evenementen die door de verschillende verenigingen in Tiendeveen kunnen en worden gebruikt om de leefbaarheid in
het dorp te vergroten.
Te denken valt aan: een grote feesttent, extra biertafels, verlichting, bakplaat, gashaarden, en spelmaterialen voor de kinderen. De materialen zijn voor algemeen gebruik en dus hoeven verenigingen dit niet
meer te huren.

Springkussen voor het hele dorp

Idee 4:

Bestuur dorpshuis De Eiken
€ 2.750,-

Omschrijving idee

Omschrijving idee
Een belangrijk onderdeel van de feestweek is de goede sfeer en binding in het dorp. Om de komende jaren
een mooi versierd dorp te kunnen blijven garanderen,
is het idee om straatversiering voor het hele dorp aan
te schaffen.
De afsluitende BBQ draagt bij aan de verbondenheid in
het hele dorp en is daardoor een onmisbare activiteit.
Het aangevraagde budget is voor beide onderwerpen.

Idee 3:

Saamhorigsheidsproject dorpshuis

Indiener:
Budget:

Omschrijving idee
De verenigingen in het dorp hebben behoefte aan een
nieuwe vaatwasser zodat bij activiteiten bezoekers
sneller kunnen worden bediend. Alle verenigingen maken hiervan gebruik en een vaatwasser misstaat straks
ook niet in het nieuwe MFC. Als tegenprestatie worden
alle moeders uit Tiendeveen op Moederdag 2011 uitgenodigd voor een saamhorigheidsproject in het dorpshuis, waarbij de vaatwasser centraal staat.

Omschrijving idee
Gezellige en ontspannen avonden voor de jeugd, zoals
filmavonden of een Halloweenavond. De activiteiten
wordt opgezet in samenwerking met het dorpshuis, het
jongerenwerk en de tienerclub en richten zich met name op de wintermaanden. Belangrijkste doel is dat de
jeugd zich in het dorp kan vermaken.

Idee 2:

Idee 5:

Idee 7:

Bankjes met rugleuning Boslaan

Indiener:
Budget:

Familie Blok
€ 3.700,-

Omschrijving idee
Het plaatsen van drie bankjes met rugleuning aan de
Boslaan nabij de seniorenwoningen. Er wordt een tegelpleintje aangelegd waarop de bankjes komen te
staan en er komt een toegangspad. Bij goed weer kunnen de mensen elkaar hier ontmoeten en gezellig bijpraten en dat komt de saamhorigheid in de buurt ten
goede.

Idee 8:
Materialen tbv wandelvierdaagse
Indiener: Lukas van Goor
Budget: € 1.500,-

Omschrijving idee
Vooral de oudere bewoners spelen met plezier bingo,
maar voor mensen die minder goed kunnen horen is
het soms lastig. Een moderne, nieuwe bingomachine is
de oplossing. Het bestuur hoopt dat door de nieuwe
machine de belangstelling voor bingo weer zal groeien.
De bingomachine verhuist straks mee naar het MFC,
waardoor ook andere vereniging gebruik kunnen maken van de apparatuur.

Omschrijving idee
Dit jaar werd voor de eerste keer een wandelvierdaagse
in Tiendeveen georganiseerd. Het was een groot succes en we willen graag weer een wandelvierdaagse.
Als u op dit idee stemt, dan kunnen wij hesjes, fluitjes,
een cursusavond en consumpties betalen voor onze
vrijwilligers. Uiteraard kunnen de hesjes ook bij andere
evenementen worden gebruikt.
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