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
1 juni 2015
Aanwezig: Martin de Wit, Martha Wiersma, Mauri Boulos, Ben Bijlsma, Kees Touw, Anita Touw, Jannie Janssen
(notulen)
Afwezig: Marinus Rintel, Jack Lobe, Ina Bonsel
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. In het bijzonder de organisatie van het
Bouwdorp.

2.

Bouwdorp
De organisatie van het Bouwdorp doet verslag van hun activiteiten van de afgelopen
maanden. De samenstelling van het team is gewijzigd. Joost heeft de plaats van Jeroen
ingenomen. Jeroen is nog wel beschikbaar voor de begeleiding tijdens de week van het
Bouwdorp. Er waren problemen met het vinden van een locatie. Uiteindelijk heeft de
gemeente een nieuwe locatie toegewezen namelijk het veld naast de boerderij van Balder
(Bijloort). Dit is een tijdelijke locatie.
De organisatie van het Bouwdorp heeft besloten om zelfstandig te worden.
Ze zijn zich ervan bewust dat de wijkraad Mayersloot-west de grondlegger van het
bouwdorp is maar toch willen ze zich losmaken van de Wijkraad. Een nieuwe naam past
daarbij en men heeft voor de naam Broeker Bouwdorp gekozen. Deze naam spreekt een
breder publiek aan omdat er ook veel kinderen vanuit buiten de wijk deelnemen aan het
Bouwdorp.
Martha Wiersma vindt het jammer. Het Bouwdorp was toch het vlaggenschip van de
Wijkraad.
Het merendeel van de vergadering vindt het ook jammer maar is er terdege van bewust
dat er binnen de wijk Mayersloot-West geen enkele vrijwilliger is die de organisatie van het
Bouwdorp wil overnemen en zijn daarom toch blij dat er in ieder geval een Bouwdorp kan
blijven bestaan georganiseerd door een stel enthousiaste vrijwilligers.
Kees Touw stelt dat de wijkraad nu geen financiële steun meer aan het bouwdorp geeft.
Anita Touw was teleurgesteld om de nieuwe naam: het Broeker Bouwdorp al te lezen in de
krant voordat de Wijkraad hierover geïnformeerd was.
Wouter Heida beaamt dat dit geen schoonheidsprijs verdient.
Het Bouwdorp is van 11 t/m 14 augustus en de inschrijving is op 4 juni a.s. De Wijkraad
wenst de organisatie heel veel succes met de voorbereidingen en vervolgens verlaat de
organisatie de vergadering.

3.

Notulen vergadering 9 februari 2015
Naar aanleiding van de notulen
RABO fietstocht: verzamelen zaterdag 6 juni om 09.30 uur bij Martin.
De notulen worden goedgekeurd.

4.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken
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5.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Naar aanleiding van de opmerking van de kascommissie heeft Hans Stoop de in- en
uitgaven van de sporttoernooien op papier gezet en reikt het aan de aanwezigen uit.
Het ziet er allemaal keurig uit.
Kees Touw deelt mee dat 8 leden hun bijdrage hebben teruggetrokken.

6.

Plannen/verslag van de werkgroepen:
•

Rommelmarkt/burendag: vanaf 22 juni a.s. is het mogelijk om een bijdrage aan te
vragen bij het Oranjefonds. Voor dit evenement geldt een meldingsplicht bij de
gemeente. Jannie Janssen zal het meldingsformulier invullen voor de rommelmarkt.

•

Website: geen opmerkingen.

•

Sporttoernooi 29 juni: Hans Stoop geeft aan dat de sponsoring rond is. De start is
om 09.00 uur. Hans Stoop heeft voor Danny Hesp voor zijn vrijwillige hulp bij de
voetbaltoernooien een leuk aandenken laten maken. Het werd door Danny erg op prijs
gesteld. Voor de vrouw van Danny heeft Hans een bos bloemen gekocht. 23 augustus
staat gepland voor een volleybaltoernooi.

7.

Rondvraag
Hans Stoop wil graag een e-mail sturen namens de Wijkraad over de slechte toestand van
het voetbalveld aan de Bosgroet. De aanwezigen zijn het er mee eens.

8.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
Datum volgende vergadering:
24 augustus 2015
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