Wijkraad Mayersloot-West
Keppelsloot 4
1721 HJ Broek op Langedijk
www.mayerslootwest.com
secretaris@mayerslootwest.com

Notulen van de alg. ledenvergadering van de Wijkraad Mayersloot- West
7 april 2014
Aanwezig: Ina Bonsel, Anita Touw, Kees Touw, Martin de Wit, Hans Stoop, Martha Wiersma,
Ben Bijlsma, Mauri Boulos (notulen)
Afwezig: Jack Lobe, Marinus Rintel, Jannie Janssen
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering met één minuut stilte ter nagedachtenis van de
heer Theo Swaak (lid van de Wijkraad). Anita Touw heeft namens de Wijkraad een
condoleancekaart naar de nabestaanden gestuurd.

2.

Mededelingen
Ina Bonsel heeft samen met “NL doet” bij de Waterburcht in de tuin gewerkt.

3.

Verslag vergadering 10 februari 2014
De notulen van de vergadering zijn goed gekeurd.

4.

Ingekomen stukken
De Wijkraad heeft een uitnodiging van de provincie Noord-Holland ontvangen voor
de opening van de nieuwe fietstunnel. Deze is echter te laat door ons gezien. Naar
aanleiding hiervan is gesproken of het wellicht verstandig is om het postadres van de
Wijkraad te wijzigen naar het adres van één van de bestuurders. Wordt vervolgd.

5.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Kees Touw heeft een batch aangemaakt om de jaarlijkse ledencontributie te
incasseren.

6.

Plannen/verslag van de werkgroepen:
Bouwdorp: er is weinig contact met de nieuwe organisatie. Wouter heeft een
bericht via Facebook gestuurd naar Anita Touw met de mededeling dat het
moeizaam gaat met de organisatie. Mauri Boulos heeft toevallig vandaag een
antwoord op zijn e-mail ontvangen met de mededeling dat het wegens privé
problemen moeizaam gaat.
Mauri Boulos heeft voor de gehele organisatie van Bouwdorp eigen e-mailadressen
aangemaakt en een Bouwdorp Facebook pagina.
De nieuwe Bouwdorp-commissie zal worden uitgenodigd voor de volgende
vergadering van 19 mei.
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Actie

Martin

Ina/Anita

Dorpsplatform: hier zijn geen mededingen over. Dit punt kan van de agenda gehaald
worden.

Jannie

Website/Slootje: alles is up to date.
Sporttoernooi: het zaalvoetbaltoernooi is goed geslaagd. De sponsor (Deen) is ook
erg tevreden. Danny Hesp stopt volgend jaar met het organiseren van het
voetbaltoernooi wegens zijn verhuizing naar Sint-Pancras.
7.

Rondvraag:
Ina Bonsel vraagt waar we de spullen van de Wijkraad opslaan. Deze zullen bij
Martin de Wit staan. De volgende vergadering is ook bij Martin de Wit thuis.
Teambuilding; de BBQ-commissie is aangesteld en bestaat uit Ina Bonsel, Martha
Wiersma en Anita Touw. De BBQ is op 23 augustus bij Ina & Frank Bonsel thuis.

8.

Ben Bijlsma stelt voor om de vacature voor penningmeester op Facebook te
plaatsen. Martin de Wit levert de tekst aan. Kees Touw deelt mee dat hij zal blijven
voor het komende jaar tot iemand anders wordt gevonden.

Mauri

Hans Stoop vraagt om reclameborden voor het sporttoernooi te maken en verspreid
over de wijk te plaatsen net zoals Martin die heeft gemaakt voor de rommelmarkt.
Martin de Wit zal een aantal borden maken.

Martin

De afgelopen 2 jaar ging helaas de volleybaltoernooi niet door. Er wordt voorgesteld
om iets anders te organiseren zoals jeu de boule. De Wijkraad staat open voor
meerdere ideeën.

Hans

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt
iedereen voor zijn inbreng.
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