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Notulen van de alg. ledenvergadering van de wijkraad Mayersloot- West
19 november 2013
Aanwezig: Ina Bonsel, Jack Lobe, Anita Touw, Kees Touw, Martin de Wit, Hans Stoop, Martha Wiersma, Ben
Bijlsma, Mauri Boulos, Jannie Janssen (notulen)
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Dit is de laatste
vergadering van dit jaar en de voorzitter memoreert dat Mauri Boulos en Kees Touw op 22
december 2013 herkiesbaar zijn voor de 3e periode. Kees Touw geeft aan dat hij dit jaar
nog niet aftreedt maar tussentijds wil gaan aftreden op 22 december 2014. Mauri Boulos
gaat voor de 3e periode.

2.

Verslag vergadering 24 september 2013

Actie

Naar aanleiding van:
Martha Wiersma en Ben Bijlsma maken na afloop van de vergadering een afspraak met
Kees Touw voor de kascontrole.
Anita Touw meldt dat zij de notulen van het dorpsplatform niet ontvangt.
Jack Lobe vraagt om aan het einde van de notulen de datum van de volgende vergadering
te vermelden.
Jannnie Janssen meldt dat zij contact heeft gehad met de heer Bonnema van de gemeente.
Dit is de laatste keer dat de wijkraad gebruik mag maken van de ruimte en de
keukenkastjes van de school. De school heeft deze ruimte zelf nodig.
Ina Bonsel geeft aan dat in het verleden de ruimte van de school werd gebruikt door de
wijkbeheerder. Dit was de reden dat wij ook gebruik konden maken van deze ruimte.
De heer Bonnema wil nu een afspraak maken met de wijkraad om een en ander te
bespreken. Jannie Janssen maakt een afspraak met hem.

Jannie

Er zijn in de loop der jaren een aantal spullen aangeschaft die verspreid onder de
bestuursleden opgeslagen staan. Verstandig is om van al deze spullen een inventarislijst te
maken en naar Kees Touw te zenden.
De notulen worden goedgekeurd.
3.

Ingekomen stukken
Er is een uitnodiging binnengekomen voor een feestelijke start van het Broekerplein. Jannie
Janssen geeft Martin de Wit en Martha Wiersma op voor deze bijeenkomst.

4.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Er is een gesprek geweest met de gemeente over het voetbalveld aan de Bosgroet. Mauri
Boulos had een leverancier gevonden welke kunstgras kon leveren tegen een aantrekkelijke
prijs. De wijkraad heeft aan de gemeente voorgesteld om het kunstgras te bekostigen. De
gemeente was blij verrast met ons voorstel om te participeren. Nu blijkt dat alvorens het
kunstgras gelegd kan worden er een hele bewerking van de grond moet komen. Ook dient
er dan een omheining te worden aangelegd. De totale kosten zijn geraamd op 40 a 50
duizend euro. Voor deze investering is geen ruimte bij de gemeente. De wijkraad heeft in
dit gesprek de toezegging gekregen dat er nieuw gras ingezaaid wordt op het voetbalveld.
Het voetbalveld kan dan een aantal maanden niet belopen worden. Martin de Wit heeft de
gemeente toegezegd dat de wijkraad de omwonenden informeert over dit besluit.
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Jannie

Uiteindelijk een goed resultaat na alle inspanningen van de wijkraad en met name Hans
Stoop. Martin de Wit vraagt aan Hans Engberts van de gemeente om een verslag van de
afspraken die gemaakt zijn in dit gesprek.
5.

Plannen/verslag van de werkgroepen:
•

Bouwdorp: Uit het financiële overzicht blijkt dat er een restant is van 345 euro. De
nieuwe groep vrijwilligers kan starten met dit bedrag. Het bouwdorp blijft onder de
vleugels van de wijkraad functioneren. De wijkraad blijft achtervang. Martha Wiersma
is van mening dat de vrijwilligers in de vergadering aanwezig dienen te zijn om te
vertellen over de stand van zaken. Guus Montenegro is voorstander om 1 bouwdorp in
de gemeente Langedijk te organiseren. De bouwdorpen zijn hier geen voorstander
van. Morgenavond is er een bijeenkomst met de gemeente. Elk bouwdorp is hiervoor
uitgenodigd om ieder zijn wens te vernemen.

•

Dorpsplatform: Anita Touw gaat naar de vergadering van het dorpsplatform zodra er
een agendapunt besproken wordt welke onze wijk aangaat.

•

Website/Slootje: De website is weer in de lucht. Er is geen kopij voor het Slootje.
De kerstkaart wordt ook dit jaar weer verspreid met daarop de data van de
verschillende activiteiten en de vergaderdata. Mauri Boulos is bij een reclamebureau
langs geweest om informatie voor een reclamedoek.

•

Sporttoernooi: Hans Stoop is inmiddels al weer aan het brainstormen voor het
voetbaltoernooi. Voor het voetbaltoernooi in de voorjaarsvakantie wil Hans Stoop ook
graag de van Arkel School betrekken. Ina Bonsel stelt voor om de ouders van de
leerlingen hierbij te betrekken. Er zijn genoeg kinderen van deze school die wel op
zondag voetballen. De datum van dit toernooi wordt vastgesteld op 2 maart.

6.

Rondvraag
Mauri Boulos stelt voor om visite kaartjes te drukken voor het bestuur van de wijkraad.
Martin de Wit vindt dit een goed idee.
Mauri Boulos vraagt of er voor de wijkraad een verzekering is afgesloten. De gemeente
heeft een verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers in de gemeente Langedijk.
Martin de Wit herinnert aan de afspraak om in het voorjaar een teambuilding dag te
organiseren. Dit komt in de volgende vergadering aan de orde.

7.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
Data vergaderingen in 2014:
11 februari
8 april
20 mei
1 juli
9 september
18 november
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