Wijkraad Mayersloot-West
Keppelsloot 4
1721 HJ Broek op Langedijk
www.mayerslootwest.com
secretaris@mayerslootwest.com

Notulen van de alg. ledenvergadering van de wijkraad Mayersloot- West
7 november 2016
Aanwezig: Martin de Wit, 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 heet de aanwezigen welkom. Vervolgens vraagt de voorzitter om 1 minuut stilte
om Ben Bijlsma te herdenken die toch nog plotseling is overleden.

2.

Notulen vergadering 4 juli 2016
Naar aanleiding van de notulen
Marinus deelt mee aan dat hij een EHBO koffer heeft aangeschaft. Deze koffer staat bij de
Sociale winkel.
Kees Touw geeft aan dat bij een evenement EHBO verplicht is. Er zijn wettelijke regels voor.
Jack Lobe heeft niets vernomen van de HVC als reactie op zijn e-mail. Hij heeft alleen een
ontvangstbevestiging ontvangen.

3.

Ingekomen stukken
Er is een rekening binnengekomen van het computerbedrijf.

4.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Het Dagelijks bestuur is bij elkaar geweest en heeft in dit overleg besloten de vergader
frequentie te verminderen van 6 naar 3 vergaderingen. Het is zinvol om de Wijkraad wel te
laten bestaan. Nu er minder animo voor activiteiten vanuit de wijk komt is het niet
noodzakelijk om 6 keer per jaar te vergaderen.
Kees Touw geeft aan dat in ieder geval 1 vergadering per jaar verplicht is.
Ina Bonsel stelt dat Heerhugowaard al in wijken is georganiseerd. Bij een eventuele fusie
met Heerhugowaard heeft onze wijk al een wijkraad al is het momenteel op een laag pitje.
De aanwezigen stemmen met dit voorstel van het Dagelijks bestuur in en er worden voor de
volgende vergaderingen 2 data gepland t.w.: 13 maart 2017 en 6 november 2017.
Mauri stelt voor om een groepsapp te maken zodat als er behoefte is om te vergaderen over
een bepaald onderwerp dit via de groepsapp kenbaar gemaakt kan worden.

5.

Opslag
De aanwezigen zijn het er mee eens dat de beslissing voor de opslag van de spullen te snel
is genomen door de voorzitter. Voor het aantal spullen dat de wijkraad in bezit heeft is de
maandelijkse betaling van de opslag erg duur. Gelukkig kan deze opslag teruggedraaid
worden. De borg is teruggestort.
Jannie Janssen geeft aan Wibbe via Martha Wiersma de complimenten. Wibbe is bereid de
spullen op zijn zolder op te slaan.
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Er moet nu een inventarisatie gemaakt worden wie wat heeft:
Jannie Janssen: 2 plaktafels
Hans Stoop: 1 plaktafel
Kees en Anta Touw: de reclameborden
Mauri Boulos: 2 muziekboxen; 2 statieven; 2 x 5 meter kabels t.b.v. de boxen
Martha Wiersma: de spullen voor de vergaderingen
De overige spullen staan bij Wibbe
6.

7.

Plannen/verslag van de werkgroepen:


Dorpsplatform: Martin de Wit en Martha Wiersma gaan naar deze vergadering. Er
komt binnenkort een nieuwe website van het dorpsplatform.



Website: geen problemen. De kerstwens voor de wijk komt op de facebookpagina.



Sporttoernooi: Het voetbaltoernooi is weer heel goed verlopen. Hans Stoop bedankt
de vrijwilligers voor hun inzet. Ook waren de sponsors dit jaar weer royaal. Betreffende
het voetbalveld aan de Bosgroet heeft Hans Stoop ieder een uitgebreid verslag gestuurd
van de Grontmij. De Grontmij heeft 25 maart het veld bezocht en het veld nader
bekeken. De Grontmij kwam tot de conclusie dat de ontwatering slecht is. Om het veld
in betere conditie te krijgen zal verbetering gezocht moeten worden in de ontwatering
en onderhoud van met name de doelgebieden. De Grontmij geeft in dit verslag ook een
aantal adviezen. Hans Stoop heeft een afwijzing ontvangen van Stichting de Waaier dus
het heeft geen zin om naar de Beurs te gaan in het AZ stadion. Lief Langedijk heeft in
januari een vergadering. Ina Bonsel geeft aan dat van de gemeente niets te verwachten
is. Hans Stoop deelt vervolgens mee dat hij stopt met de organisatie van het
schoolvoetbaltoernooi vanwege de minimale belangstelling van de scholen. Het
sporttoernooi is gepland op zaterdag 15 juli 2017.



Burendag/Rommelmarkt: Het was dit jaar een drukbezochte en gezellige
rommelmarkt zowel van bezoekers en deelnemers. We kregen veel enthousiaste reacties
van deelnemers. Anita Touw merkt op dat er dit jaar een paar handelaren een kraam
hadden en dat is uiteindelijk niet de bedoeling van Burendag. Aan de andere kant is het
wel weer zo dat bij een groot aantal kramen er ook meer publiek op afkomt. Dat er
handelaren op de rommelmarkt afkomen komt waarschijnlijk door de advertentie van
Meukisleuk.nl. Besloten wordt om volgend jaar geen vermelding te doen op
Meukisleuk.nl Ook vermelden op de flyers dat her niet voor de commerciële doeleinden
is.



Rabofietsdag: De Rabofietstocht is volgend jaar op 10 juni 2017.

Rondvraag
Marinus Rintel ergert zich aan de smeerboel bij de Binding. Dit punt zou meegenomen
kunnen worden bij een wijkschouw.
Hans Stoop herinnert aan de Kascontrole. Hans Stoop en Marinus Rintel nemen voor de
Kascontrole in de eerste week van januari contact op met de penningmeester Kees Touw.

8.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
Data volgende vergadering:
13 maart 2017
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