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Notulen van de alg. ledenvergadering van de wijkraad Mayersloot- West
Maandag 25 augustus 2014
Aanwezig: Jack Lobe, Martin de Wit, Hans Stoop, Martha Wiersma, Mauri Boulos, Marinus Rintel, Ina Bonsel, Kees
Touw, Anita Touw, Jannie Janssen (notulen)
Afwezig: Ben Bijlsma
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. In het bijzonder de vertegenwoordigers van het
Bouwdorp en opent vervolgens de vergadering.

Actie

Nicky en Jeroen Oostenveld vrijwilligers van de organisatie van het Bouwdorp geven een
uitgebreide professionele presentatie van het Bouwdorp.
Tijdens de voorbereidingen van het Bouwdorp is er een vergadering geweest met de
vrijwilligers van de andere 2 bouwdorpen in de gemeente Langedijk.
De organisatie heeft gebruik gemaakt van de oude draaiboeken van Ina Bonsel en Anita
Touw en naar eigen inzicht acties hieruit gebruikt. Elk van de vrijwilligers had een eigen
taak. Er was een grote opkomst zodat er een wachtlijst was van 23 kinderen. Het maximum
was 250 kinderen. Problemen deden zich voor met de levering van het hout. Door de
goede verdeling van het hout was voor elke groep voldoende hout beschikbaar. Werken
met een sterke structuur is goed bevallen zodat volgend jaar dit wordt geëffectueerd. Zo
werd er gewerkt met een groene en rode kaart. Afgesproken wordt dat na de evaluatie het
team van het bouwdorp contact op neemt met Kees Touw om de financiële kant te
bespreken. Ina en Anita ontvangen van Nicky en Jeroen een attentie voor de goede
overdracht.
De voorzitter bedankt Nicky en Jeroen Oostenveld voor de leuke presentatie en bedankt
hen tevens voor de organisatie van het Bouwdorp.
Mededelingen
De voorzitter bedankt Ina Bonsel en Martha Wiersma voor de organisatie van de barbecue
afgelopen zaterdag. Het was een groot succes en voor herhaling vatbaar.
Per e-mail heeft de voorzitter van de gemeente het voorstel gekregen om de
speeltoestellen bij de Binding te verhuizen naar de Laansloot A.k. woensdagmiddag is er
een overleg met Openbare Werken.
Bij de Bosgroet/Lagegroet wordt een pad aangelegd ter hoogte van de tafeltennistafel.
De natuurlijke begroeiing aan de Schildersloot is zonder enig overleg met de bewoners door
de gemeente weggehaald. Deze begroeiing vormde een goede bescherming voor spelende
kinderen. Anita Touw zal dit in de vergadering van het Dorpsplaform aan de orde stellen.
Anita heeft het voornemen om de vergaderingen van het Dorpsplatform weer te gaan
bijwonen. Er worden op deze vergadering toch wel punten besproken die onze wijk
aangaan. Het Dorpsplatform wordt weer een vast agendapunt op de vergadering.
2.

Vergadering 30 juni 2014
Naar aanleiding van:
De schade die is ontstaan door de aanleg van het glasvezel wordt uiterlijk in de maand
oktober hersteld.
Jannie Janssen geeft de adreswijziging door aan de Kamer van Koophandel.
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Anita gaat naar de avond georganiseerd door het dorpsplatform die in het teken staat van
“Zorg in de wijk” op 4 september a.s.
De notulen worden goedgekeurd.
3.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Van 9 nieuwe leden die zich hebben aangemeld op het voetbaltoernooi heeft Kees Touw
het lidmaatschap geïncasseerd. Zaak is om de financiële positie op peil te houden.

4.

Plannen/verslag van de werkgroepen:

5.

•

Rommelmarkt/burendag: dit jaar ontvangen wij voor de organisatie van de
rommelmarkt 100 euro van het Oranjefonds. Martha Wiersma probeert om dit jaar wel
een stukje in het Langedijkertje te krijgen. De borden van vorig jaar kunnen nog
gebruikt worden alleen de datum wordt aangepast.

•

Website: Mauri Boulos heeft op de website een link aangemaakt naar het Bouwdorp.

•

Sporttoernooi: Hans Stoop deelt mee dat er op 7 september een volleybal toernooi
georganiseerd wordt op het sportveld in de Mayersloot. Het voetbaltoernooi voor 35
plussers gaat dit jaar niet door. Hopelijk volgend jaar in mei of juni.

Rondvraag
Martha Wiersma stelt voor om naar Meindert die dit jaar voor het laatst vrijwilliger was
bij het Bouwdorp een attentie te brengen. Iedereen vindt dit een leuk idee. Martha verzorgt
dit en krijgt het adres van Meindert van Ina Bonsel.
Hans Stoop is nog op zoek geweest naar een attentie voor de sponsors van het
voetbaltoernooi. Dit werd toch te prijzig. Ina Bonsel stelt voor om bij elke activiteit een
sponsorbord neer te zetten. Sponsors hebben meer behoefte aan reclame.

6.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
Datum volgende vergadering:
17 november 2014.
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