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Internet: www.oostbeemster.nl  

Buurtvereniging  vergadering Arenberg 29-03-‘10. 
 
Aanwezig: 
Erica, Herman, Rianne, Hennie en Hans. Afwezig: Martin. 
 
 
Mededelingen: 
Erica heeft een verzoek gehad van Ger Kloosterhof van de commissie Buurtvereniging Beemster 400 jaar of de 
verenigingen de geplande evenementen aan hem willen doorgeven.( Onderdeel overkoepelende reclame 
merchandising van Beemster 400). 
Op 30 mei is ’s ochtends  weer de traditionele koetsjesdag dit keer in Franse stijl met aansluitend ’s middags de 
spelletjesdag voor de Buurtverenigingen. Hierover komt nog een officiële uitnodiging. 
Kinderfeestje: het kaarten maken met de kinderen was een succes, er werd enthousiast geknutseld met een lekker 
snoepje en glaasje limonade. 
De nieuwjaarsreceptie was geslaagd mede door de tombola waar de leden allen gezellig aan mee hebben gedaan. 
De consumptiebonnen liepen goed. 
 
Financiële zaken: 
Debora heeft haar lidmaatschap als penningmeester opgezegd. Erica gaat nieuwe kandidaten aanspreken en 
verzorgd een bedankje en bloemetje voor Debora. 
Introducés die door Arenbergleden worden meegenomen naar buurtfeestjes kunnen eventueel lid worden of betalen 
anders een hogere intreeprijs. 
De lidmaatschap contributie zal in mei 2010 verstuurd worden met een volledig overzicht van de geplande 
evenementen. 
 
Pinksterfietstocht: 
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e
 pinksterdag 24 mei heeft Arenberg een fietstocht met picknick gepland. Er wordt een grote + kleine puzzeltocht 

uitgezet en Herman heeft toegezegd dat de picknick bij hem plaats mag vinden. 
De deelnameprijs: volwassen leden €10,00, niet leden €12,50, kinderen tot 10 jaar €5,00 
Consumpties wijn/bier/frisdrank €1,00 
Start tussen 11.00 en 12.00 uur bij Herman. 
Picknick v/a 14.00 uur met broodjes, koffie thee en limonade. 
De uitnodigingen worden de 1

e
 week van mei verstuurd per e-mail en ook rondgebracht met laatste kans voor 

lidmaatschap Arenberg.        
 
Jaarlijkse BBQ: 
De jaarlijkse BBQ is gepland op 26 juni met als thema voetbal. Erica informeert of dit bij Remco Knip kan, anders 
eventuele back-up locatie bij Herman. Vlees + bier  wordt besteld bij Klaas Box. 
 
Najaarsfeest: 
30 Oktober een Franse avond met stokbroodje, kaasjes, glaasje wijn etc. Hierbij zal tevens de jaarvergadering met 
meedenken over praalwagens etc. voor  2012  en financieel verslag plaatsvinden. 
 
Kindermiddag: 
18 December is de kinder-knutselmiddag gepland. 
 
Ideeën 
Carola Knip: kan er een familie fotoboekje gemaakt worden voor de Arenberg leden ter herinnering aan 400 jarig 
bestaan. Elk gezin zou zelf een foto kunnen inleveren voor het eigen huis en deze dan samen bundelen o.i.d. . 
 
Rondvraag: 
Geen. 
 
Volgende vergadering: 
10 Mei bij Rianne v/a 20.30 uur. 


