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Internet: www.oostbeemster.nl  

Buurtvereniging  vergadering Arenberg 10-05-‘10. 
 
Aanwezig: 
Rianne, Erica ,Herman, Martin, Hennie en Hans. 
 
Mededelingen: 
Erica heeft de uitnodiging voor de Buurtverenigingen van de Beemster organisatie voor de spelletjes-middag op 30 
mei ontvangen. Voor deelname kunnen we Arenbergleden benaderen, er wordt voorlopig 1 team opgegeven. 
 
Bestuurssamenstelling: 
Erica heeft Carola Knip gevraagd als nieuw bestuurslid/penningmeester. Carola heeft wel belangstelling maar wil nog 
even bedenktijd. 
 
Financiële zaken: 
Hans heeft programma 2010 + lidmaatschap contributie voor de leden gemaakt. Na check ledenlijst kunnen deze de 
deur uit met tevens laatste verzoek aan niet leden om alsnog lid te worden. De bestuursleden nemen persoonlijk 
contact op met de voor hun dichts- bijzijnde niet leden. 
 
Pinksterfietstocht: 
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 pinksterdag 24 mei de fietstocht met picknick. 

De deelnameprijs: volwassen leden €10,00, niet leden €12,50, kinderen tot 10 jaar €5,00 
Consumpties wijn/bier/frisdrank/spa  €1,00 
Start tussen 11.00 en 12.00 uur bij Herman en Gerda. 
Erica omschrijft de 2 routes, volwassenen 20 á 25 km en kinderen 10 km. Hans maakt de routebeschrijving. 
Hans en Hennie zorgen bij Oosthuizen voor koffie/thee/limonade en een plakje cake voor de deelnemers. 
Picknick v/a 14.00: Herman heeft biertender en we mogen gebruik maken van zijn vuurkorf om broodjes te bakken en 
marshmallows. Wij maken in gezamenlijk overleg de salades en het stokbrood hierbij kan tot dan bij Martin in de 
vriezer. Voor de kinderen een ijsje toe. Rianne stelde voor een grote koffiekan met schenkdrukknop aan te kopen, is 
ook makkelijk voor nog komende evenementen.   
 
Jaarlijkse BBQ: 
Remco Knip heeft toegezegd dat de jaarlijkse BBQ op 26 juni in zijn schuur mag plaatsvinden. Het thema is voetbal. 
Erica heeft het vlees + bier alvast besteld bij Klaas Box.’s Morgens v.a. 9.30 uur zetten we alles klaar. We nemen 
weer zelf stoelen en tafeltjes mee + gezelligheid artikelen (slingers, kaarsjes enz.). Herman heeft lange tafels en 
Arenberg 4 statafels. Hans regelt de muziek. ‘s Avonds start BBQ v.a. 19.00 uur 
 
Ideeën 
Martin: kinderen van Arenberg met de 400 jaar optocht met trommels (op kar) en volwassen op stelten in kleding uit 
de periode. 
Borden met ons logo van Arenberg Beemster 400 jaar bij alle ingangswegen van 80x30 cm, Hans informeert voor 
prijs, Erica voor toestemming  gemeente. 
 
Rondvraag: 
Erica: kan de website geactualiseerd worden, Hans gaat het regelen. 
 
Volgende vergadering: 
Maandag 27 sept. bij Martin v/a 20.30 uur. 


