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Notulen van de algemene ledenvergadering van de wijkraad Mayersloot-West
4 maart 2018
Aanwezig: Frank Bonsel, Ina Bonsel, Mauri Boulos, Hans Stoop, Jack Lobe, Martha Wiersma, Anita Touw,
Kees Touw, Jannie Janssen (notulen)
Actie
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Notulen vergadering 4 maart 2019
Naar aanleiding van de notulen: Mauri Boulos heeft geen tekst ontvangen voor de
assistentie voor Koningsdag van de heer Dekker om te plaatsen. Er is door de
Oranjevereniging wel op Facebook een oproep geplaatst voor assistentie. En zijn er flyers
verspreid door de wijk.
Frank Bonsel heeft de aanvraag voor de RABO Clubkas Campagne gedownload. De
inschrijving eindigt op 31 maart. Jannie en Frank zorgen voor de inschrijving. Verzoek aan
de leden van de Rabobank om op de Wijkraad te stemmen plaatst Mauri Boulos op
Facebook. De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist.

3.

Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken

4.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Kees Touw geeft aan dat de batch voor het lidmaatschap eind april naar de Rabobank
wordt verzonden. De wijkraad heeft momenteel 224 leden. Kees Touw heeft de financiële
gegevens van de Wijkraad mee zodat de kascontrole na de vergadering gedaan kan
worden door Martha Wiersma en Jack Lobe. De financiën worden goedgekeurd door de
kascommissie.

5.

Plannen/verslag van de werkgroepen

Website: Geen problemen. Jack Lobe informeert wat de consequenties zijn voor
Facebook in verband met de AVG. Er worden geen foto’s geplaatst van deelnemers aan
de activiteiten zonder toestemming.

6.



Sporttoernooi: Hans Stoop is net als voorgaande jaren weer bereid om de
organisatie op zich te nemen. Ook Rene heeft zijn medewerking toegezegd. Hans
Stoop is van plan om op tijd de sponsoren af te gaan om in ieder geval toezeggingen
van hen te ontvangen. De activiteitensubsidie voor 2019 is ontvangen van de
gemeente. Uiterlijk 1 juli a.s. moet de aanvraag voor de activiteitensubsidie voor het
jaar 2020 bij de gemeente binnen zijn.



Burendag/Rommelmarkt: er is nog onzekerheid over de verbouwing van de
Binding. Afgesproken wordt om ongeveer in juni, juli contact op te nemen met Bregje.
De datum is zaterdag 28 september.
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7.

Rondvraag
Jannie Janssen heeft vernomen dat er een brug over het water komt bij de school. Zij
vraagt zich af of het geld wat deze brug kost niet beter uitgegeven kan worden naar in
haar ogen belangrijker doelen. Martha Wiersma meldt dat zij heeft vernomen dat de brug
wordt geplaatst voor de verkeersveiligheid van de kinderen, De voorzitter meldt dat er een
onderzoek komt naar de verkeersveiligheid bij de oversteek van de wijk Westerdel.
Hans Stoop geeft aan dat er bij hem in de straat perkjes zijn leeggehaald en niet opnieuw
beplant. De verwachting is dat dit wel snel gaat gebeuren door de gemeente.
Jack Lobe informeert of het misschien een goed idee is om de wijk Westerdel te betrekken
bij de Wijkraad. Na enige discussie is iedereen van mening om dit niet te doen gezien het
aantal activiteiten en het animo van de bewoners om aan activiteiten mee te doen.

8.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
Data volgende vergadering:
24 juni 2019
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