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Buurtvereniging  vergadering Arenberg 11-10-‘10. 
   
Aanwezig: 
Erica, Herman, Carola, Hennie en Hans. 
 
Afwezig: 
Martin en Rianne. 
 
Opening: 
Carola Knip heeft na bedenktijd besloten om deel te nemen in het bestuur in de functie van penningmeester. 
Wij heten haar van harte welkom. 
 
Mededelingen: 
22 September was de algemene vergadering Buurtverenigingen Beemster, Erica en Hans waren aanwezig.. 
 
Ingekomen stukken: 
Verslag Hans buurtverenigingen vergadering: 
Brandpreventie: BBQ’s boven 50 personen moeten worden aangemeld, BRV + EHBO moeten aanwezig zijn. 
Borden op de openbare weg geeft problemen. Mogelijkheid op het land of vragen bij hoofdbestuur via 1 persoon (Piet 
Honig) die contact opneemt met Gemeente. Het gaat  bij ons om 8 borden totaal, Peter Helder  informeert 
Praalwagens zijn in concept over maten enz. 
Buurtcommissie vorig jaar in Noordbeemster was niet professioneel (weinig spelletjes).   
 
Financiële zaken: 
Nog niet alle leden hebben de contributie betaald voor 2010. Er hebben zich nog 3 nieuwe leden aangemeld. 
Pinksterfietstocht + picknick, BBQ en nieuwjaarsreceptie hebben na aftrek onkosten een totaalopbrengst  van 428 
euro opgeleverd. 
 
Programma 30 oktober: 
In plaats van de Franse avond maken we er nu zaterdag de 30

ste
 een Oudhollandse spelletjes avond van met de 

Franse slag (steenwerpen enz.) met hapjes, stokbrood met brie enz. Erica is in onderhandeling over locatie, liefst in 
schuur die verwarmd kan worden. Herman verzorgt biertender, Hans muziek, we nemen weer zelf stoelen en tafels 
mee. Aanvang 20.30 uur, entree 10,00 euro, drankjes 1,00 euro per stuk. 
De Franse avond wordt uitgesteld i.v.m. viroloog, deze heeft toegezegd een wijnproefavond te willen organiseren. 
Helaas kon hij niet op 30/10 zodat het ons leuk lijkt om dit uit te stellen eventueel voor de nieuwjaarsreceptie. 
 
Kerstknutselen: 
Vrijdagavond 17 december v.a. 20.00 uur kerstkransen maken voor volwassenen. Een gezellige avond met hapje en 
drankje inclusief materiaal á 20,00 euro per persoon. 
Zaterdagmiddag 18 december van 14.00 tot 16.00 uur kerstkransen maken met de kinderen. Een gezellige middag 
met een snoepje/chips en limonade á 3,50 euro per persoon. 
 
Samenstellen van commissies: 
Arenberg zoekt vrijwilligers die de werkzaamheden voor het 400 jarig feest willen coördineren voor de praalwagen, de 
versiering en de feestcommissie. Het liefst 3 personen per item. Dit zullen we 30 oktober  bespreken. 
 
Rondvraag: 
Rianne: Arenberg steenwerp ploegen beter communiseren. 
Herman: Mevr. de  Boer Purmerenderweg 19 wil graag in bestuur als lid. 
Hennie: Onze nieuwe samenstelling van het bestuur doorgeven aan KVK. 
 
 
Volgende vergadering: 
Maandag 13 december  20.30 uur bij Herman. 


