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

Opening en mededelingen
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Tevens verwelkomt de
voorzitter de nieuwe vrijwilligers van het bouwdorp: Wouter, Jeroen, Nicky, Niels en
Dennis. De nieuwe enthousiaste vrijwilligers stellen zich voor en hebben er erg veel zin in
om het bouwdorp ook dit jaar weer tot een succes te maken. Het bouwdorp blijft een
onderdeel van de wijkraad. Kern 8 geeft geen ondersteuning meer. Ina raadt aan om een
brief naar de gemeente te sturen met het verzoek om mogelijk andere ondersteuning te
krijgen.
Ina Bonsel en Anita Touw zijn samen met de nieuwe vrijwilligers naar een vergadering in
Sint-Pancras geweest. De vrijwilligers van de andere 2 bouwdorpen in de gemeente
Langedijk waren ook aanwezig. Niemand was een voorstander om 1 gezamenlijk bouwdorp
te gaan organiseren. Dus dit plan is van tafel.
De plannen van het bouwdorp zijn nu nog in de aanloopfase. De vergunning moet nog
aangevraagd worden. De vrijwilligers zeggen toe om de notulen van hun vergaderingen
naar de Wijkraad op te sturen.

2.

Mededelingen
Ben Bijlsma en Martha Wiersma hebben de kascontrole gedaan en hebben alles goed
bevonden.
De functie van penningmeester is in 2014 vacant.
Martin de Wit en Martha Wiersma zijn bij de openingsmiddag van het Broekerplein
geweest.
De informatie avond in de Binnenmikke over het Broekerplein en het nieuwe winkelcentrum
is door verschillende leden van de Wijkraad bezocht.
Het was een druk bezochte avond.
Martin de Wit herinnert aan de RABO fietstocht op zaterdag 14 juni. Door vakanties e.d.
zijn er weinig deelnemers. Martin de Wit adviseert om buren e.d. te vragen om mee te
fietsen zodat de kas gespekt wordt.

3.

Verslag vergadering 19 november 2013
Naar aanleiding van:
Ina Bonsel, Jannie Janssen en Martin de Wit hebben een gesprek gehad met de heer
Bonnema van de gemeente. De heer Bonnema heeft toegezegd dat wij voorlopig de
vergaderruimte aan de Keppelsloot mogen blijven gebruiken. Voor de opslag van de
materialen is er nog geen oplossing. Er zijn nog veel onzekerheden over de gebouwen voor
verenigingen en instanties in de gemeente Langedijk.
De notulen worden goedgekeurd.
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Actie

4.

Ingekomen stukken
Informatie van het Oranjefonds i.v.m. NL doet.

5.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
In een extra bestuursvergadering is er een discussie geweest over het aanschaffen door de
Wijkraad van een reclamedoek. Dit reclamedoek wordt dan geplaatst op de gevel van het
stadsverwarming gebouw. HVC was positief omdat het niet om commerciële reclame gaat.
HVC is bereid om het frame te betalen en zorgt voor de aanvraag van de vergunning.
Tevens is er een mogelijkheid om een klein doek te plaatsen waar bijvoorbeeld activiteiten
op geplaatst kunnen worden. Omdat het om een eenmalige financiering gaat is de wijkraad
positief over het idee.
Financiële positie
Kees Touw heeft bij leden die nog geen automatisch incasso hebben ingevuld en
ondertekend een machtiging in de bus gedaan om alsnog een incasso te ondertekenen.
Besloten wordt om bij activiteiten actief leden te werven en aanmeldingsformulieren neer te
leggen.

6.

Teambuilding
Om de kosten te drukken wordt besloten om een barbecue te houden. De datum wordt
zaterdag 23 augustus 2014.

7.

Plannen/verslag van de werkgroepen:

8.

•

Bouwdorp: De uitslag van de ballonnenwedstrijd is bekend. De ballon van de winnaar
werd gevonden in Duitsland. Aan de winnaar is een taart uitgereikt.

•

Dorpsplatform: In de laatste vergadering van het Dorpsplatform is besloten dat de
wijkraad samen met de leden van het dorpsplatform een uitnodiging zou krijgen voor
een rondleiding in de Westerdel. Na ontvangst van de uitnodiging van het
Dorpsplatform kreeg Anita Touw bericht van de gemeente dat het niet de bedoeling
was dat de wijkraad mee zou lopen met de rondleiding. Dit ondanks de toezegging.
Misschien is het mogelijk om een rondleiding te organiseren voor de Wijkraad. Dit
wordt nog met de gemeente besproken.

•

Website/Slootje: Een goed idee is om voor het Bouwdorp een facebook pagina aan
te maken.

•

Sporttoernooi: 2 maart a.s. is het zaalvoetbal toernooi. Ina Bonsel stelt voor om het
ook kenbaar te maken aan de kinderen van de van Arkelschool. Dit kan dan via de
ouders van de kinderen. Besloten wordt om een vrijwillige bijdrage voor de
consumpties te vragen. Mauri Boulos plaatst het toernooi op Facebook. Hans Stoop is
ook al druk bezig met de voorbereidingen voor het voetbal toernooi. Wellicht is er een
prof voetballer van AZ bereid om de prijzen uit te reiken dit in verband met 10-jarig
jubileum.

Rondvraag
Jannie Janssen geeft aan dat zij de volgende vergadering afwezig is.
Anita Touw vraagt of de vergaderingen voortaan op maandag gehouden kunnen worden.
Niemand heeft bezwaar en vervolgens worden de nieuwe data vastgesteld.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
Data vergaderingen in 2014:
7 april
19 mei
30 juni
25 augustus
17 november
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