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
4 juli 2016
Aanwezig: Martin de Wit, Ina Bonsel, Mauri Boulos, Ben Bijlsma, Hans Stoop, Jack Lobe, Jannie Janssen (notulen)
Afwezig: Martha Wiersma, Marinus Rintel, Anita Touw, Kees Touw
Actie
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

2.

Notulen vergadering 23 mei 2016
Naar aanleiding van de notulen
Met de complimenten voor het maken van de notulen naar Jack Lobe toe worden de
notulen goedgekeurd.

3.

Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.

4.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
De voorzitter stelt binnenkort een datum vast voor een bestuursvergadering met als
agendapunt het voortbestaan van de Wijkraad.
Er zijn 4 nieuwe reclameborden aangeschaft. Voor het voetbaltoernooi wordt er 1 geplaatst
aan het begin van de Amelsgroet.

5.

Plannen/verslag van de werkgroepen:


Dorpsplatform: geen mededelingen.



Website: geen problemen.



Sporttoernooi: A.k. zaterdag is het voetbaltoernooi. Hans Stoop is aanwezig om
07.30 om de tent op te zetten. Vrijwilligers melden zich om Hans Stoop te helpen bij
de opbouw. 196 kinderen in 7 leeftijd categorieën doen mee. 19 sponsors hebben een
bijdrage gegeven. Alweer een heel goed resultaat. Ina Bonsel adviseert een EHBO tas
bij de EHBO vereniging te vragen eventueel met een vrijwilliger. Hans Stoop heeft het
plan om de beurs te gaan bezoeken van stichting De Waaier op 10 november om een
match te maken voor het kunstgrasveld aan de Bosgroet. De beurs is in het AZ
stadion. Stichting de Waaier levert alleen diensten en geen geld. Ina Bonsel stelt voor
om de scholen te benaderen voor het gebruik van het sportveld. Hans Stoop gaat na
de vakantie de scholen benaderen.



Burendag/Rommelmarkt: Jannie Janssen heeft de melding gedaan bij de gemeente
Alkmaar en subsidie aangevraagd bij het Oranjefonds.



Rabofietsdag: De Rabofietstocht op 11 juni 2016 was weer een mooie tocht en het
heeft 250 euro voor de kas opgeleverd.



Wijkschouw: blijft nog op de agenda staan en komen erop terug.
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6.

Rondvraag
Jack Lobe heeft foto’s gemaakt van het gebouw van de stadsverwarmingen opgestuurd
naar de HVC. Hij heeft nog geen reactie terug ontvangen van de HVC.
Hans Stoop heeft in de nieuwsbrief van de Westerdel reclame gemaakt voor het
voetbaltoernooi. Hij heeft geen reactie terug ontvangen.
De barbecue is dit jaar bij Mauri Boulos op 3 september. Hij zal nog contact opnemen met
Anita Touw voor het bestellen van het vlees.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
Data volgende vergadering:
7 november 2016.
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