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Notulen van de alg. ledenvergadering van de wijkraad Mayersloot-West
24 juni 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 4 maart 2019
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist.
Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken

3.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Frank Bonsel had een uitnodiging ontvangen van de directeur van de school om te komen
praten over de vergaderruimte in de school welke de Wijkraad gebruikt. De school groeit
enorm en de school heeft deze ruimte nu zelf nodig. In dit gesprek is afgesproken dat de
Wijkraad de personeelskamer mag gebruiken voor de vergaderingen. Heel jammer de
sleutel van de voordeur paste deze avond niet in de binnendeur zodat wij nog geen gebruik
konden maken van de nieuwe ruimte. De tafels en stoelen in de huidige vergaderruimte
staan nu in de weg. De school heeft aangegeven dat de wijkraad een nieuwe bestemming
mag geven aan het meubilair. Kees Touw heeft voor de tafels en stoelen een goede
bestemming. De tafels in de kantine van Dorcas zijn aan vervanging toe en Kees Touw zal
met Dorcas bespreken of er belangstelling is. Kees zorgt dan voor vervoer van de tafels
naar Dorcas. Iedereen vindt dit een goede bestemming en gaat akkoord.
Jannie Janssen is naar de uitreiking van de cheques van de Rabo Clubkascampagne
geweest. De avond werd georganiseerd in het AZ stadion. Er waren toch nog 33 stemmen
voor de Wijkraad. De 33 stemmen waren goed voor 152,13.
Kees Touw heeft de batch voor het lidmaatschap naar de Rabobank verzonden. Er waren
12 storno’s.
De Kascontrole is gedaan door Martha Wiersma en Jack Lobe. De kascommissie heeft de
financiën goedgekeurd. Vervolgens wordt de nieuwe kascommissie voor 2020 benoemd:
Martha Wiersma en Anita Touw. Zij nemen in januari contact op met Kees Touw.

4.

Plannen/verslag van de werkgroepen

Website: Geen problemen. Mauri Boulos zet een bedankje op Facebook voor het
stemmen op de Wijkraad.

Sporttoernooi: Hans Stoop geeft aan dat er dit jaar iets minder kinderen zich hebben
opgegeven toch nog een behoorlijk aantal: 168 kinderen. Dit betekent 27 teams. De
lijst van sponsors is met 2 verminderd. Financieel is de organisatie nog goed te doen
mede door de subsidie van de gemeente Langedijk. Ook voor het jaar 2020 is de
subsidie inmiddels aangevraagd. De wijkraad hoopt dat er iemand opstaat om al het
werk van Hans over te nemen. Hans Stoop blijft voorlopig aanspreekpunt. Hans Stoop
en Ina Bonsel gaan het draaiboek doorlopen. Waarschijnlijk kunnen er dingen worden
geschrapt. Wendy Schiks heeft zich gemeld om te helpen tijdens het voetbaltoernooi.
Zij stelt zich schriftelijk voor aan de Wijkraad.
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Gemaakte afspraken:
start voetbaltoernooi 9 uur
Martha Wiersma, Wendy Schiks en Ina Bonsel ’s ochtends
Vanaf 12.30 uur Jannie Janssen en Anita Touw
Vrijdagavond rond 19.00 tent opzetten


Burendag/Rommelmarkt: Jannie Janssen heeft de evenementenvergunning
aangevraagd voor zaterdag 28 september. Er wordt binnenkort contact opgenomen
met Bregje. Afgesproken wordt om met elkaar contact te houden via de app.

5.

Rondvraag
Jack Lobe las in de krant dat een oprichter van Deen is overleden. Misschien een goed
idee om een deelnemingskaart te sturen. Deen sponsort al enkele jaren het
voetbaltoernooi. De aanwezigen zijn van mening dat in de advertentie stond dat hij al heel
wat jaren uit de directie is getreden en geen kaart te sturen.

6.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor
zijn inbreng.
Data volgende vergadering:
18 november 2019
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