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Buurtvereniging  vergadering Arenberg 13-12-‘10. 
   
Aanwezig: 
Erica, Herman, Rianne, Carola, Hennie, Hans en Martin. 
 
Opening: 
Erica is aanwezig geweest op de info avond overkoepelende commissie buurtverenigingen. 
 
Mededelingen: 
Op de info avond o.a. besproken: 
De zuilen bij binnenkomst Beemster worden geregeld. 
Het Manhatten idee van Martin is opgenomen door Cono. 
De musical over de Beemster zal eerder in 2012 plaatsvinden met artiesten uit div. verenigingen.  
 
Ingekomen stukken: 
Op de site van Beemster 400 kan informatie uitgedraaid worden. 
Yvonne v/d Mark: de tuinen versieren als een soort speurtocht met spreekwoorden. 
Onno: een zangestafette voor het buurtfeest organiseren? 
Jaap en Greet de Boer: een fancy fair van zelfgemaakte spullen verkopen en de opbrengst voor Arenberg. 
Carola zoekt uit wat de mogelijkheden zijn voor vlaggen buurtgenoten Arenberg, de prijs, div. maten en hoeveelheid. 
Hans levert digitaal het logo met de juiste picksels en afmetingen. Wimpels Beemster zijn te koop bij de VVV. 
Erica: fontein als middelpunt Arenberg en daar de praalwagen tentoonstellen. 
 Iets maken voor bij de deur van de buurtgenoten op de DE dag in september vanwege supsidie burendag. 
Carola: smoelenboek van alle buurtgenoten met namen en kleine beschrijving als herinnering. Het bestuur zal dan in 
het voorjaar in overleg zelf de foto’s maken en er zal een standaard vragenlijstje gemaakt worden door Hans. 
 
Notulen vorige vergadering: 
Carola wat is de prijs van de 8 borden met het Manhatten logo. Deze zullen ongeveer 100 euro per stuk kosten en 
worden geplaats 1x Hobrederweg/2x Neckerweg/1x Purmerenderweg/1x Oosthuizeerweg/1x Hobrederlaan/ 2x 
Oostdijk. We willen de borden zo groot mogelijk.  
 
Financiële zaken: 
Nieuwe leden: Carla de Heer, Paul en Elly Olivier en Mevr. Scheringa krijgen een uitnodiging de contributie te betalen. 
Fam. Horich wil nieuwe rekeningen van 2x. 
Carola wil in de functie van penningmeester graag alle financiële zaken zelf regelen. Hans zal het contributie 
programma aan haar overdragen. 
De steenwerpavond was een succes iedereen was enthousiast maar sommige personen vonden het te koud. Na 
aftrek onkosten is er een opbrengst van 235 euro.  
 
Kerstknutselen: 
Tot nu toe hebben zich 8 meiden en 6 volwassenen opgegeven voor het kerstkransen maken. Conniferen mogen 
geplukt worden bij Fam. Beeker, de Dood en v/d Walle. Erica en Rianne doen de inkopen. 
 
Programma 2011: 
Nieuwjaarsreceptie i.v.m vele andere evenementen laten vervallen. 
12 februari: Uitwissel Dinner met afsluiten dessert in De Kerckhaen Erica informeert naar mogelijkheden. 
2

e
 pinksterdag: Fietstocht. 

25 juni: BBQ. 
10 september: Steenwerpen. 
29 oktober: (Optie wijn-bierproef avond met finoloog) 
 
Samenstellen van commissies: 
Martin, Herman en Hopman gaan zich bezighouden met de commissie praalwagen, (ontwerp maken vind Martin leuk). 
Simon Buis: versieringscommissie. Peter de Wit: meehelpen praalwagen + ophangen. A. Hopman feestcommissie + 
versiering. Anja Haganol, Paul Olivier, K. Lutten willen ook meehelpen. Dit is de opbrengst van de 1

e
 inschrijfronde. 
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Beemster feest 2012: 25-08: Reunie, 26-08: De praalwagenoptocht. 
Het buurtfeest zal plaatsvinden op 27 augustus en zal door de bestuursleden zelf georganiseerd worden. 
Carola informeert bij de Beemster ruiters of wij gebruik kunnen maken van de lokatie Neckerweg voor ons buurtfeest. 
Martin informeert voor draaitafel-muziek bij Glenn (kennis) naar mogelijkheid optreden en prijs voor feest 2012. Voor 
de definitieve beslissing gaat het bestuur eerst naar een optreden van Glenn luisteren. 
 
Rondvraag: 
Martin: Hoe gaan we de kosten voor het buurtfeest regelen. 
 
Volgende vergadering: 
Maandag 17 januari 2011 bij Martin v.a 20.30 uur. 


