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Notulen van de alg. ledenvergadering van de wijkraad Mayersloot- West
18 november 2019
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 24 juni 2019
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist.

3.

Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken

4.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Kees Touw doet verslag van de stand van de bankrekening en de spaarrekening. In deze
bedragen is nog geen rekening gehouden met het toegekende bedrag van de evenementen
subsidie van de gemeente.
Martha Wiersma en Anita Touw hebben zitting in de Kascommissie voor het jaar 2020.

5.

Plannen/verslag van de werkgroepen

Website: De licentie van het programma waarop de computer draait is verlopen. Het
programma wordt niet meer ondersteund. Mauri Boulos gaat op onderzoek uit.


Voetbaltoernooi
Rene Vagevuur heeft een groep samengesteld voor de organisatie nu Hans Stoop
terugtreed als organisator. Rene heeft aangegeven dat hij wel aanspreekpunt voor de
organisatie van het voetbaltoernooi wordt maar geen deelnemer van de wijkraad. Dit
mede door zijn wisselende werktijden. Hans Stoop draagt de organisatie op een goede
manier over aan zijn opvolgers. Besloten wordt dat Frank Bonsel en Mauri Boulos het
eerste contact leggen met Rene Vagevuur. De financiën blijven gaan via de Wijkraad.
Kees Touw geeft aan dat het wel belangrijk is om het budget te vermelden. Besloten
wordt dat de Wijkraad garant staat voor maximaal 750 euro buiten de sponsoring. Het
draaiboek inclusief de lijst van sponsors wordt overgedragen aan Rene. Ina Bonsel
geeft aan dat het springkussen totaal niet werd gemist.



Burendag/Rommelmarkt: de afspraken met de gemeente waren dit jaar goed
geregeld. Heel jammer was dat het weer slecht was. Regenachtig en koud. Er waren
slechts 12 deelnemers. Ook het publiek bleef weg. Rond 12 uur is alles ingepakt.
Martha Wiersma en Jannie Janssen zijn weer bereid om het volgend jaar weer te
organiseren.



Planning De datum van het voetbaltoernooi overleggen met Rene Vagevuur dit
doordat op de laatste zaterdag voor de zomervakantie er ook Indian Summer is en
tevens rekening moet worden gehouden met de competities van de voetbalclubs. Ook
volgend jaar doet de Wijkraad mee met de RABO Clubkascampagne.
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6.

Rondvraag
Ina Bonsel zag in de kast dat er nog 70 pakjes Wicky lagen met een uiterste datum van
april 2020. Martha Wiersma geeft aan dat dorpsvereniging de Ruimte daar erg blij mee zal
zijn. Iedereen vindt dat een goed doel en Wibbe zal de pakjes meenemen naar
Wieringerwerf.
Frank Bonsel bedankt Hans Stoop voor de zijn grote inzet en prettige samenwerking in de
afgelopen jaren.

7.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
Data vergaderingen 2020:
20 april 2020
8 juni 2020 (onder voorbehoud data voetbaltoernooi)
16 november 2020
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