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Internet: www.oostbeemster.nl  

Buurtvereniging  vergadering Arenberg 17-01-2011. 
   
Aanwezig: 
Martin, Erica, Herman, Rianne, Carola, Hans en Hennie. 
 
Mededelingen: 
Carola - De Beemsterruiters gaat in principe akkoord met de reserving maar wil meer info over de gemeentelijke 
voorwaarden. Erica maakt voorstel voor gemeente met verzoek om toestemming. 
Martin - kunnen we met een andere buurtvereniging samen i.v.m. kosten enz. 
Martin – heeft disc jockey gereserveerd, we kunnen hem zien optreden komende koninginnenacht in Grant Cafe de 
Doele Purmerend. 
Het  tuinidee van Yvonne v/d Mark  is goed ontvangen door de buurtverenigingen. 
De borden moet nog worden besproken met de gemeente.   
 
Notulen vorige vergadering: 
Carola maakt vragenlijstje voor smoelenboek i.p.v. Hans. 
8 borden met Arenberg i.p.v. Manhattenlogo. 
 
Smoelenboek: 
Carola maakt opzet briefje en mailt het naar bestuur voordat het naar de leden verstuurt wordt. De foto’s worden 
gemaakt in de lente. Erica vraagt fotograaf zodat het er professioneel uit gaat zien. 
Hans mailt Carola logo met juiste gegevens vlag. 
 
Financiële zaken: 
De contributie-uitnodiging voor komend jaar wordt  in mei verstuurt door Carola.  
 
Kerstknutselen: 
Vrijdagavond de volwassenen en zaterdagmiddag de kinderen was een succes. Komend jaar rond de kerst iets 
anders bedenken b.v. cup taartjes bakken o.i.d. 
 
Running Dinner: 
Zaterdag 12-02-2011: Erica past voorbeeld uitnodiging aan voor Arenberg en deze gaan 19 januari de deur uit met 
het verzoek vóór 1 februari te reageren i.v.m. indeling. De lokatie voor het naborrelen is nog niet bekend. Het bestuur 
houd per e-mail en telefonisch contact over de organisatie. 
 
Programma 2011: 
Nieuwjaarsreceptie i.v.m vele andere evenementen laten vervallen. 
12 februari: Running Dinner. 
22 mei: Noordbeemster een fietstocht voor de gezamelijke buurtverenigingen. 
26 juni: fietstocht met picknick.. 
10 september: BBQ + steenwerpen. 
29 oktober: (Optie wijn-bierproef avond met vinoloog) 
 
Voortgang subcommissies: 
Martin en Herman hebben een voorlopige opzet gemaakt voor de praalwagen en gaan hiermee aan de slag. Martin 
heeft adres voor klederdrachtkleding, hij informeert naar leen-mogelijkheden. 
 
Rondvraag: 
Erica – wie heeft er een origineel idee voor tuinbloembakken 2012 Arenbergleden. 
Carola - kunnen we iets met facebook voor Arenberg. 
 
Volgende vergadering: 
Maandag 16 mei bij Rianne v.a 20.30 uur. 
 
Komende vergaderingen: 8 augustus / 26 september. 


