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

Opening en mededelingen
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

2.

Notulen vergadering 1 december 2014

Actie

Naar aanleiding van de notulen
Ina Bonsel brengt onder de aandacht dat het subsidie beleid van de gemeente is gewijzigd
en informeert of de Wijkraad bericht heeft ontvangen over wijziging van het jaarlijkse
subsidiebedrag.
Jannie Janssen informeert bij de gemeente naar het gewijzigde subsidie beleid.

Jannie

De notulen worden na een tekstuele wijziging goedgekeurd.
3.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken

4.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
De kascontrole, dit jaar bestaande uit Martha Wiersma en Ina Bonsel hebben dit jaar de
controle gedaan en alles goed bevonden. Zij hebben 1 opmerking gemaakt over het inzicht
in de inkomsten en uitgaven van het voetbaltoernooi. Dit geldt tevens voor het Bouwdorp.
Het is verstandig om de inkomsten en uitgaven zuiver te houden. De sponsors zijn o.a.
niet zichtbaar. Het bouwdorp wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de
Wijkraad. Als het Bouwdorp zelfstandig zou zijn dan kunnen zij geen subsidie aanvragen.
Alleen stichtingen komen in aanmerking voor subsidie. Jannie Janssen nodigt de leden van
de organisatie van het bouwdorp voor de volgende vergadering uit. Kees Touw heeft voor
de aanwezigen kopieën gemaakt van de jaarrekening 2014 en de begrotingen 2015 en
2016. De voorzitter bedankt Kees Touw voor zijn inzet.

5.

Plannen/verslag van de werkgroepen:
•

Rommelmarkt/burendag: Op dit moment nog geen opmerkingen. Na de volgende
vergadering wordt de aanvraag bij de gemeente gedaan.

•

Website: geen opmerkingen.

•

Sporttoernooi: zondag 1 maart is het voetbaltoernooi. Ina merkt op dat het
belangrijk is om de vlaggen van de wijkraad te plaatsen. Heel veel ouders denken dat
het toernooi georganiseerd wordt door de scholen. Net als vorig jaar komt er een potje
voor een vrijwillige bijdrage voor de koffie en thee. Hans Stoop heeft al veel
toezeggingen van sponsors. Jannie Janssen komt ’s morgens helpen en Martha
Wiersma ’s middags.
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6.

Rondvraag
Martha Wiersma is door een bewoner aangesproken over de reden van haar opzegging.
De bewoner zag geen nut meer om lid te blijven van de Wijkraad. Martin de Wit raadt aan
om tijdens de activiteiten leden te werven.
Martin de Wit hoopt dat dit jaar er meer deelnemers zijn aan de Rabo-fietstocht. Het
bedrag dat wij ontvangen is een leuke aanvulling op de kas. De fietstocht is op zaterdag 6
juni. De inschrijving voor dit evenement is vanaf half maart.

7.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
Datum volgende vergadering:
21 april 2015. (in plaats van 20 april)
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