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secretaris@mayerslootwest.com

Notulen van de alg. ledenvergadering van de wijkraad Mayersloot- West
6 november 2017
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 13 maart 2017 en extra vergadering 17 juli 2017
Naar aanleiding van de notulen vraagt Kees Touw of Jannie Janssen de juridische
verantwoordelijk heeft nagezocht bij verwonding bij het voetballen op het voetbalveld.
Jannie Janssen heeft dit op internet nagezocht en er gevonden dat iedereen zijn eigen
schade draagt. Voetballen is een geaccepteerd risico op gevaar en uiteindelijk is de
gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van het voetbalveld die de verwonding
waarschijnlijk veroorzaakt.
Na een tekstuele wijziging worden de notulen goedgekeurd.

3.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken

4.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Geen bestuursmedelingen.
De financiële positie is in de DB vergadering besproken. Kees Touw doet hier verslag van.
Er dient weer een nieuwe kascommissie aangesteld te worden. Kees Touw nodigt begin
januari de nieuwe kascommissie uit t.w.: Martha Wiersma en Marinus Rintel.
Ina Bonsel informeert hoeveel leden dit jaar niet betaald hebben. Dit zijn er 8 waarvan ook
leden die verhuisd zijn. Er volgt een discussie om op deze adressen langs te gaan om
nieuwe leden te werven. Hans Stoop weet van enkele verhuizingen in zijn buurt en gaat
daar langs.

5.

Plannen/verslag van de werkgroepen:


Dorpsplatform: Martha Wiersma was aanwezig bij de laatste vergadering van het
Dorpsplatform. Het Dorpsplatform is ter ziele. Het DB van het Dorpsplatform heeft dit
besloten. Er kwam te weinig uit. Martha Wiersma gaf een voorbeeld wat onze wijk
betreft: het Dorpsplatform was niet officieel geïnformeerd over de opening van het
voetbalveld.



Website: geen problemen.



Sporttoernooi: het voetbaltoernooi is op zaterdag 17 juli 2018. Er wordt goed
gebruik gemaakt van het voetbalveld. In september jl. stond het kunstgrasveld blank
door extreem veel regen. Hans Stoop heeft hierover contact gehad met Nico Blom van
de gemeente. Nico Blom heeft toegezegd om een hoogtemeting te laten uitvoeren. De
drainage is goed omdat het water na enige tijd gezakt was. Het weer was dan ook
extreem.

1

6.



Burendag/Rommelmarkt: de burendag was een succes met schitterend weer. Er
waren ongeveer 80 tot 85 deelnemers. Een aggregaat was niet nodig de stroom was
goed geregeld. Het was heel jammer dat de beheerster de Binding afsloot voordat de
rommelmarkt was afgelopen. Heel veel mensen konden niet meer gebruik maken van
het toilet. Zij vertelde dat volgend jaar er geen gebruik gemaakt kon worden van het
toilet omdat de Binding gaat verbouwen. Volgend jaar informeren wij bij de Binding. In
2018 is de Burendag op 22 september.



Rabofietsdag: de Rabofietstocht is volgend jaar op 9 juni 2018. Er gaan geruchten
dat de Rabobank gaat stoppen met de sponsortocht. Officieel is er nog niets bekend.

Rondvraag
Anita Touw heeft een voorstel voor de teambuilding: Escape room. Mauri weet dat er een is
in Schoorl en gaat informeren naar de kosten. Als er iets bekend is komt dit op de
groepsapp.
Jack Lobe is op de burendag aan de Bosgroet aangesproken over overlast die omwonenden
ondervinden van jongeren bij het kunstgrasveld. De aanwezigen vinden dat deze overlast
los staat van het kunstgrasveld. Omwonenden dienen deze overlast te melden bij de
wijkagent. Jack geeft het telefoonnummer van de wijkagent door aan de klagers.
Mauri Boulos meldt dat de website draait op Windows XP. Het is nu niet meer mogelijk om
de website up to date te houden. Besloten wordt om de aanschaf van een laptop als
agendapunt voor de vergadering van maart op te voeren.

7.

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