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
2 juli 2018
Aanwezig: Frank Bonsel, Ina Bonsel, Mauri Boulos, Hans Stoop, Jack Lobe, Martha Wiersma, Anita Touw,
Kees Touw, Marinus Rintel, Jannie Janssen (notulen)
Actie
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Notulen vergadering 7 maart 2018
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist.
De voorzitter stelt voor om de ingebrachte agendapunten van Marinus Rintel aan de
agenda van deze ledenvergadering toe te voegen.

3.

Ingekomen stukken
De gemeente heeft het bestuur een uitnodiging gestuurd voor een voorlichtingsavond over
het AVG. Frank Bonsel meldt zich aan voor deze avond op maandag 9 juli a.s. Voor de
Wijkraad is deze voorlichting belangrijk voor goed omgaan met o.a. de website.

4.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Kees Touw deelt mee dat de incassobatch voor het jaarlijkse lidmaatschap weer is
gedraaid. Er zijn helaas 12 storno’s met diverse redenen. De aanwezigen zijn het er mee
eens dat het geen goed idee is om te gaan achterhalen waarom leden hun jaarlijks
lidmaatschap niet hebben betaald.

5.

Plannen/verslag van de werkgroepen

Website: Geen problemen.


Sporttoernooi: Er hebben zich 195 kinderen aangemeld. 30 teams zijn gevormd.
Voor de subsidieaanvraag die is toegekend dienen de uitgaven zo veel mogelijk op
papier gezet te worden. Er is door Hans al een aanvang gemaakt voor een draaiboek
Ina Bonsel heeft zich bereid verklaard om dit draaiboek verder uit te werken. Er dienen
ook wat nieuwe spullen aangeschaft te worden zoals nieuwe waterkannen eventueel
een klein koelkastje. Misschien een Flip over bord. Hans Stoop zal dit nog met Rene
bespreken of Rene dat handig vindt in plaats van het ophangen van losse vellen om de
standen te noteren. Er zijn wel problemen met de mogelijkheid voor elektriciteit voor
het springkussen. Het gezellig samenzijn na het voetbaltoernooi vorig jaar is goed
bevallen. Besloten wordt dat we weer een gezellige patat maaltijd hebben na het
voetbaltoernooi. De aanvraag voor de activiteiten subsidie 2019 is inmiddels weer
verzonden naar de Gemeente.



Burendag/Rommelmarkt: Frank Bonsel heeft een e-mail verzonden naar de
gebouwenbeheerder van de gemeente. Omdat de Binding dit jaar verbouwd wordt
heeft Frank Bonsel gevraagd of wij dit jaar op 22 september ook weer gebruik mogen
maken van de voorzieningen van de Binding en kunnen wij dit weer met Bregtje
regelen zoals voorgaande jaren.
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6.

Wijkschouw Kuipersgroet en omgeving
23 mei j.l. heeft Frank Bonsel de wijkraad vertegenwoordigd bij deze wijkschouw. Tevens
was Marlies Maat en de wijkagent aanwezig. Er is een kort verslag van deze wijkschouw
gemaakt wat Frank Bonsel aan iedereen heeft gestuurd en tevens op de website is
geplaatst.
Er wordt een discussie gevoerd over de overige agendapunten die zijn ingebracht. De
aanwezigen vinden deze punten niet de taak van de Wijkraad. Besloten wordt dat het DB
voortaan de agendapunten vooraf gaat beoordelen of het in de vergadering besproken gaat
worden.

7.

Rondvraag
Anita Touw vermeldt dat op het nippertje de sleutel van de school werd gehaald door de
vrijwilligers van het Bouwdorp voor de inschrijving. Gelukkig was zij nog thuis.
Kees Touw deelt mee dat de Lofstem toch een behoorlijk bedrag heeft opgehaald met de
RABO Clubkas Campagne. Kees adviseert om volgend jaar toch mee te doen aan deze
Campagne. Het is toch een mooie aanvulling van de Kas.

8.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
Data volgende vergadering:
5 november 2018
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Mauri

