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Notulen van de alg. ledenvergadering van de wijkraad Mayersloot-West
7 maart 2018
Aanwezig: Frank Bonsel, Ina Bonsel, Mauri Boulos, Hans Stoop, Jack Lobe, Martha Wiersma, Anita Touw,
Kees Touw, Marinus Rintel, Jannie Janssen (notulen)
Actie
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Notulen vergadering 6 november 2017
Naar aanleiding van de notulen: Martha Wiersma heeft haar oude computer beschikbaar
gesteld zodat de website weer up to date is.
Na een tekstuele wijziging worden de notulen goedgekeurd.

3.

Ingekomen stukken
Op 14 december is er een beschikking ontvangen van de gemeente inzake de
activiteitensubsidie voor het jaar 2018. Er was door Hans Stoop namens de wijkraad 1000
euro aangevraagd middels een begroting van het sporttoernooi. Het bedrag van 1000 euro
is ook toegekend. In de beschikking staat vermeld dat tegenover deze subsidieverplichting
de activiteiten uitgevoerd dienen te worden zoals in de aanvraag is beschreven.
Hans Stoop is benaderd door een medewerkster van de Rabobank om in het Leden
Magazine van de Rabobank van eind maart aandacht te besteden aan de aanleg van het
voetbalveld. Inmiddels staat er een interview en een foto van Hans en Rene in dit blad.
Hans Stoop heeft al een exemplaar ontvangen en stuurt dit aan iedereen.

4.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Martha Wiersma en Marinus Rintel zijn bij Kees Touw langs geweest voor de kascontrole en
hebben de financiële positie goedgekeurd met de complimenten naar Kees Touw.
De kascommissie voor volgend jaar bestaat uit: Martha Wiersma en Jack Lobe.
Frank Bonsel en Jannie Janssen zijn naar een heel druk bezochte voorlichtingsavond
geweest van de Rabobank. De Rabobank komt met een nieuw initiatief in plaats van de
Fiets Sponsortocht: De Rabo Clubkascampagne. Het is de bedoeling dat de leden van de
Rabobank gaan stemmen op een vereniging of stichting die zich hebben opgegeven als
deelnemer bij de Rabobank. Ieder lid van de Rabobank krijgt 5 stemmen. In de DB
vergadering is besloten dat de Wijkraad niet deelneemt. Het vergt heel veel tijd om de
bewoners te vragen om op ons te stemmen. Veelal zijn de bewoners van de wijk ook lid
van diverse verenigingen waar men ook op kan gaan stemmen.

5.

Plannen/verslag van de werkgroepen
•
Website: De factuur van de domeinnaam is binnengekomen en inmiddels betaald.
•

Sporttoernooi: het voetbaltoernooi is op zaterdag 14 juli 2018. Hans Stoop is druk
bezig met de sponsors en is al bijna rond. Ina Bonsel stelt voor om de bedragen van
de sponsoren in natura op de begroting te zetten. Tegen die tijd gaat Hans Stoop met
Kees Touw om de tafel om een en ander te bespreken. Ook de aanschaf van een tent
kan op de begroting. Besloten wordt om ook een EHBO koffer aan te schaffen. Ina
Bonsel adviseert om ook 2 coolpacks aan te schaffen. Mauri Boulos kijkt naar de
mogelijkheden voor een EHBO koffer. Hans Stoop stelt voor om te kijken naar de
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belangstelling voor een voetbaltoernooi voor volwassenen. Een paar avonden in de
zomer met een finale avond. Besloten wordt dat Hans Stoop kijkt naar de
mogelijkheden. Via de mail zal Hans Stoop de aanwezigen informeren.
•

6.

Burendag/Rommelmarkt: de Binding wordt dit jaar verbouwd. Voor de
zomervakantie wordt er contact opgenomen met de beheerster van de Binding om
goede afspraken te maken o.a. over het gebruik van het toilet van de Binding. De
Burendag is op 22 september a.s.

Rondvraag
Marinus Rintel meldt dat het laatste jaar regelmatig vuilnisbakken op de Kuipersgroet in de
brand worden gestoken. Ook is er een auto in de brand gestoken. Dit alles veroorzaakt veel
onrust in de wijk. De politie is langs geweest. Marinus Rintel vindt het geen incident maar
het wordt door de politie wel als zodanig behandeld. De straat is een whatsap groep
gestart. Er is tevens een gesprek met de burgemeester gepland op 22 maart. Waarschijnlijk
met de loco burgemeester maar misschien met de nieuwe waarnemend burgemeester.
Marinus Rintel geeft aan dat bij de tennistafel aan de Bosgroet weinig verlichting is.
’s Avonds komt daar veel jeugd samen die overlast bezorgt. Mauri Boulos meldt dat er bij
het Pen huisje tevens weinig verlichting is. Afgesproken wordt dat dit meegenomen wordt
in het gesprek op 22 maart.
Jack Lobe heeft geconstateerd dat het voetbalveld intens wordt gebruikt door de jeugd.
Hans Stoop stelt voor om in de wijk Westerdel ook reclame te maken voor het
voetbaltoernooi. De voorzitter geeft aan dat in het verleden is afgesproken dat wij de wijk
Westerdel niet vertegenwoordigen. Ina Bonsel merkt op dat veel kinderen in de wijk op
school zitten en met hun vrienden meekomen naar het voetbaltoernooi.
Kees Touw meldt dat hij volgende maand de incassobatch van het lidmaatschapsgeld gaat
draaien.

7.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
Data volgende vergadering:
2 juli 2018
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