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Notulen van de extra alg. ledenvergadering van de wijkraad Mayersloot-West
17 juli 2017
Aanwezig: Frank Bonsel, Ina Bonsel, Mauri Boulos, Hans Stoop, Jack Lobe, Martha Wiersma, Anita Touw,
Kees Touw, Jannie Janssen (notulen)
Actie
Opening en mededelingen
Kees Touw opent de extra vergadering.
De reden dat deze extra vergadering is belegd is dat geheel onverwacht Martin de Wit zijn
functie als voorzitter heeft neergelegd.
Mauri Boulos en Kees Touw zijn bij Martin de Wit langs geweest om officieel afscheid van
hem te nemen. Martin de Wit werd bedankt met een fles wijn voor zijn voorzitterschap de
afgelopen 10 jaar.
Het DB heeft op 10 juli bij elkaar gezeten om de ontstane situatie te bespreken.
Wat gaan we doen: de Wijkraad opheffen of doorgaan met een vacature van voorzitter.
Tijdens het overleg van het DB kwam wel naar voren dat het moeilijk zou zijn om een
geschikte voorzitter te vinden. De functie van penningmeester is immers ook al een paar
jaar vacant.
Mauri Boulos kwam op het idee om Frank Bonsel te polsen of hij misschien bereid was om
voorzitter te worden van de Wijkraad. Gelukkig was Frank Bonsel bereid om deze functie op
zich te nemen. Alle aanwezigen waren erg blij met de keuze van Frank Bonsel als voorzitter
en stemden toe.
Kees Touw heet Frank Bonsel welkom als voorzitter van de Wijkraad en overhandigt hem
vervolgens de voorzittershamer.
Frank Bonsel stelt dat hij het zonde zou vinden als de Wijkraad opgeheven wordt. In de
toekomst met een eventuele fusie met Heerhugowaard kunnen we misschien samenwerken
met andere platforms.
Kees Touw maakt een afspraak met Frank Bonsel om de administratieve zaken door te
spreken. Het DB komt eind oktober bij elkaar om eveneens de lopende zaken door te
nemen met de nieuwe voorzitter.
Frank Bonsel informeert wie de vertegenwoordiger is voor het Dorpsplatform. Martha
Wiersma gaat naar deze vergadering. Er is onduidelijkheid over de eerstvolgende
vergaderdatum. Frank Bonsel geeft aan dat hij graag de eerstvolgende vergadering wil
bijwonen.
Na de vergadering prikt het DB een datum voor een overleg om Frank Bonsel bij te praten.
Ina Bonsel heeft een goed idee omtrent de opslag van de spullen die gebruikt worden bij
de activiteiten van de Wijkraad. De spullen kunnen in de garage van Frank en Ina Bonsel
mits er op de zijdeur een andere cilinder geplaatst wordt zodat de spullen ook bij
afwezigheid van Frank en Ina opgehaald kunnen worden.
Iedereen is erg blij met deze oplossing.
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Hans Stoop bedankt de vrijwilligers die gezorgd hebben dat het voetbaltoernooi weer een
groot succes werd.
Hans Stoop reikt iedereen het investeringsoverzicht van de aanleg van het kunstgrasveld
uit en licht dit overzicht toe.
Er is nog een financieel gat wat Lief Langedijk voor zijn rekening gaat nemen.
Het onderhoud van het voetbalveld is voor rekening van de gemeente.
Het DB gaat nog onderzoeken wie er juridisch verantwoordelijk is als er bijvoorbeeld
iemand gewond wordt bij het voetballen.
De extra vergadering wordt gesloten.
De volgende vergadering is op 6 november 2017.
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