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
5 november 2018
Aanwezig: Jan Dekker, Frank Bonsel, Mauri Boulos, Hans Stoop, Jack Lobe, Martha Wiersma, Anita Touw,
Kees Touw, Jannie Janssen (notulen)
Afwezig met kennisgeving: Ina Bonsel, Marinus Rintel
Actie
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Toelichting door de heer Dekker, voorzitter van het Oranjecomité Zuid-Scharwoude
De heer Dekker is aanwezig op de vergadering van de Wijkraad om assistentie te vragen voor de
activiteiten op Koningsdag op de Buttersgroet. Het zijn kleinschalige activiteiten waar de
afgelopen jaren veel kinderen op af kwamen. Het steunpunt welke woonachtig was aan de
Buttersgroet is verhuisd zodat het Oranjecomite daar geen vrijwilliger meer heeft om de
activiteiten te begeleiden. De aanwezigen geven aan dat mede door de gemiddelde leeftijd van
de leden van de Wijkraad geen interesse is om vrijwilliger te zijn op deze dag.
Het advies is om een oproep op de Facebookpagina van de Wijkraad te zetten en tevens op de
website van de Wijkraad zodat wellicht ouders van de kinderen die mee doen zich gaan
opgeven.
De heer Dekker levert Mauri Boulos een tekst aan om te plaatsen.
De voorzitter raadt de heer Dekker aan om ook contact op te nemen met de scholen in de wijk.
Vervolgens verlaat de heer Dekker de vergadering.

3.

Notulen vergadering 2 juli 2018
Naar aanleiding van de notulen: Frank Bonsel is naar de voorlichting van de gemeente geweest
inzake het AVG. Het belangrijkste punt voor de Wijkraad is dat wij geen foto’s meer plaatsen van
de activiteiten op de website en op Facebook.
Vervolgens worden de notulen goedgekeurd met dank aan de notulist.

4.

Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken

5.

Bestuursmededelingen/Financiële positie
Kees Touw geeft aan dat de financiële positie goed is maar dat toch volgend jaar de uitgaven
goed in de gaten gehouden moeten worden. Hij adviseert om de uitgaven voor de bekers die de
voetballers ontvangen te verminderen.

6.

Plannen/verslag van de werkgroepen

Website: Geen problemen.


Sporttoernooi: Afgelopen week heeft Hans een evaluatie gehad over het toernooi samen
met Rene. Het voetbaltoernooi is dit jaar evenals andere jaren weer prima verlopen. Er was
geen enkel wanklank. De fooienpot was dit jaar goed gevuld. De afsluiting na het einde van
het toernooi met alle vrijwilligers was dit jaar ook erg gezellig. Betreffende de subsidie voor
het jaar 2019 neemt Jannie Janssen contact op met de gemeente of de aanvraag goed is
ontvangen. Jack Lobe merkt nog op dat er goed gebruik wordt gemaakt van het voetbalveld
door de jeugd.
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7.

Burendag/Rommelmarkt: De rommelmarkt is goed verlopen. Er was dit jaar wel wat
minder publiek maar dat lag wellicht aan de weersomstandigheden. De samenwerking met
Bregje ging dit jaar goed. Zij heeft een mooie bos bloemen ontvangen van de Wijkraad.
Volgend jaar wordt de burendag gehouden op zaterdag 28 september. Het is altijd de 4e
zaterdag van de maand september.

Rondvraag
De voorzitter meldt dat het DB heeft besloten om volgend jaar ook mee te gaan doen met de
RABO sponsoractie.
Hans Stoop informeert naar de kascontrole voor volgend jaar. De kascontrole wordt: Martha
Wiersma en Jack Lobe. Kees Touw zal een uitnodiging versturen.
Mauri Boulos zal weer een kerstkaart op facebook en de website zetten met daarop de
vergaderdata vermelden:
4 maart 2019
24 juni 2019
18 november 2019
voetbaltoernooi: 6 juli 2019
rommelmarkt: 28 september 2019

8.

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