Wijkraad Mayersloot-West
Keppelsloot 4, B.O.L
www.mayerslootwest.com
secretaris@mayerslootwest.com

Notulen van de alg. ledenvergadering van de wijkraad Mayersloot-West
23 mei 2016
Aanwezig: Martin de Wit, Kees Touw, Anita Touw, Martha Wiersma, Mauri Boulos, Marinus Rintel, Hans Stoop,
Jack Lobe (notulen), Ben Bijlsma (notulen)
Afwezig: Jannie Janssen, Ina Bonsel, Marinus Rintel
Actie
1.

Opening en mededelingen
Voorzitter opent de vergadering en heet ons allen heel hartelijk welkom. Met nog een
mooie vakantie-uitstraling op zijn gezicht vanwege zijn vakantie naar Afrika.

2.

Notulen vergadering 11 april 2016
Na een kleine discussie m.b.t de Wijkschouw worden de notulen goedgekeurd.

3.

Ingekomen stukken
Er is een uitnodiging van Gemeente voor de opening van de Broekerveiling op 28 mei a.s.
Ook een uitnodiging van “de Waayer” voor de beurs op 10 Nov 2016, in het AFAS-stadion.
Tevens een uitnodiging van de Gemeente op 2 juni 2016. Thema = WATERTAFELS.
Langedijk in ontwikkeling met water. Martin & Anita zullen aan die vergadering deelnemen.
Definitieve uitnodiging van de Rabo-Bank voor de fietstocht op 11 juni a.s. mogen er max.
8 personen aan deelnemen, dit wordt geregeld door M. de W.
Anita heeft contact gehad met Wouter Heida van het Bouwdorp. Dit m.b.t het inschrijven.
De sleutel moest via de Wijkraad overhandigd worden.

4.

Bestuursmedelingen/Financiële positie.
Er waren geen bijzondere mededelingen en de financiële positie ziet er goed uit volgens de
penningmeester. Bravo Kees!!!

5.

Plannen/verslag van de werkgroepen:


Dorpsplatform: Marin de Wit & Martha Wiersma, zullen dat voor hun rekening
nemen. Zie ook de website. .



Sporttoernooi: Hans Stoop heeft op de scholen de flyers opgehangen voor het
voetbaltoernooi op 9 juli a.s. Hij is zeer intensief bezig met alle voorbereidingen voor
dat toernooi. De tent nat/droog weer is geregeld. Ook sponsors en prijzen worden
door Hans bijzonder geregeld. Klasse Hans!!! Er lopen ook gesprekken met Menno Hes
en Hans Stoop en de Grond My. Vanwege het kunstgrasveld. U hoort nader.



Burendag: Volgens Martha geen bijzonderheden. De blauwe plastic zakken zijn
besteld. De reclameborden worden verzorgd door Martin de Wit & ???



Wijkschouw: Hier zullen wij nog nader op terugkomen..
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6.

Rondvraag:
Ben Bijl constateert overlast van een boot op de openbare weg. Advies is….. neem contact
op met Gemeente-service-punt.
Hans Stoop doet voorstel om de jeugd van Westerdel bij het sporttoernooi te betrekken.
Lijkt goed idee. Er is ook nog een kleine discussie m.b.t. activiteiten-subsidie hierover zal
nader overleg zijn met Jannie Jansen.
Kees Touw heeft nog steeds geen opvolger voor zijn penningmeesterschap.

7.

Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering en
wenst ons allen een welthuis!
Volgende vergadering is gepland op: 11 juli 2016.
Teambuilding is gepland op: 3 september 2016.
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