Wijkraad Mayersloot-West
Keppelsloot 4
1721 HJ B.O.L
www.mayerslootwest.com
secretaris@mayerslootwest.com

Notulen van de alg. ledenvergadering van de wijkraad Mayersloot-West
1 december 2014
Aanwezig: Ben Bijlsma, Jack Lobe, Martin de Wit, Hans Stoop, Martha Wiersma, Mauri Boulos, Marinus Rintel,
Ina Bonsel, Kees Touw, Anita Touw, Jannie Janssen (notulen)
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. De voorzitter memoreert dat het de laatste
vergadering is van het toch wel geslaagde actievieve jaar van de Wijkraad.
De voorzitter is blij dat Ben Bijlsma in zoverre is opgeknapt dat hij weer in staat is om de
vergadering bij te wonen.

2.

Mededelingen
Het speeltoestel bij de Binding is wel weggehaald maar is niet gebruikt om de speelplek op
de Laansloot op te vullen.

3.

Notulen vergadering 25 augustus 2014
Naar aanleiding van:
De schade die is ontstaan door de aanleg van het glasvezel is inmiddels hersteld.
Jannie Janssen heeft op de site van de Kamer van Koophandel gezien dat het adres
Keppelsloot 4 niet vermeld staat. Een adreswijziging is dus niet nodig.
De notulen worden goedgekeurd.

4.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken

5.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Martin de Wit geeft aan dat statutair bepaald is dat zijn functie als voorzitter per 1 januari
2015 vacant is. Gelukkig stelt Martin de Wit zich weer verkiesbaar. De aanwezigen gaan
allen akkoord met zijn benoeming als voorzitter voor de komende vier jaar.
Het afgelopen jaar is er naarstig gezocht, o.a. via sociale media, naar een nieuwe
penningmeester. Er is geen enkele reactie binnengekomen. Kees Touw is om deze reden
toch weer bereid om zijn functie als penningmeester voor het komende jaar weer te
bekleden.
De functie van secretaresse is vacant per 1 januari 2016.
Het speeltoestel bij de Binding is wel weggehaald maar is niet gebruikt om de speelplek op
de Laansloot op te vullen.
Martha Wiersma is op bezoek geweest bij Meindert en heeft hem namens de Wijkraad voor
zijn inzet tijdens het Bouwdorp een Westfries krentenbrood met een mooie kaart cadeau
gedaan. Dit werd door Meindert erg op prijs gesteld.
Jack Lobe informeert of de wijkraad volgend jaar weer subsidie krijgt van de gemeente.
Ina Bonsel heeft vernomen dat de subsidie verstrekking gaat veranderen. Subsidie wordt
eventueel incidenteel verstrekt bij activiteiten.

1

Actie

Mauri Boulos zorgt voor het printen van 100 nieuwe formulieren voor nieuwe leden.

Mauri

De kascommissie voor dit jaar zijn: Martha Wiersma en Ina Bonsel. Zij maken in de maand
januari een afspraak met Kees Touwvoor de kascontrole.
6.

7.

Plannen/verslag van de werkgroepen:
•

Rommelmarkt/burendag: de rommelmarkt was dit jaar een groot succes. Mede
door het mooie weer was het een gezellige dag die door de deelnemers erg
gewaardeerd werd. Volgend jaar is de rommelmarkt 26 september.

•

Website: geen opmerkingen. De aanwezigen besluiten om ook dit jaar een kerstkaart
te laten drukken en huis aan huis te verspreiden. Op deze kaart komen de data van
de activiteiten in het nieuwe jaar. Martin de Wit verspreidt de kaarten 1 week voor de
kerst naar de vrijwillige leden van de wijkraad die deze kaarten gaan bezorgen.

•

Sporttoernooi: Besloten wordt om volgend jaar het voetbaltoernooi voor 35 plussers
de dag na het jeugdvoetbaltoernooi te houden. De doelen en de tent kunnen dan
blijven staan. Concrete plannen voor het voetbaltoernooi op 1 maart worden
besproken in de volgende vergadering van de Wijkraad in februari.

•

Dorpsplatform: Anita Touw maakt kenbaar dat zij geen vaste vertegenwoordiger
meer is van het Dorpsplatform. Incidenteel wil zij wel de vergadering van het
Dorpplatform bezoeken als er agendapunten zijn die over onze wijk gaan.

Rondvraag
Martha Wiersma bedankt de wijkraad voor de leuke attentie die zij heeft ontvangen
omdat zij stopt met het Bouwdorp.
Ben Bijlsma vindt het jammer dat de regionale pers geen aandacht heeft gegeven aan het
Bouwdorp. Wel stonden er in deze krant foto’s van de andere bouwdorpen. Ina Bonsel
geeft aan dat er in het Noord Hollands dagblad een foto van het Bouwdorp heeft gestaan.
Marinus Rintel brengt onder de aandacht het project Waaks. Een project van de politie
voor hondenbezitters die hun ronden doen met hun hond. De politie vraagt hen om
verdachte en risicovolle situaties te melden bij de politie.
Martin de Wit stelt voor om alvast een datum te prikken voor de barbecue volgend jaar.
De datum wordt zaterdag 8 augustus.

8.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
Datum volgende vergadering:
9 februari 2014.
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