
Notulen vergadering 16 mei 2011, Buurtvereniging Arenberg 

 

1 &2 Aanwezig:  

Erica, Martin, Herman, Carola, Hans en Rianne (notuleert). 

 

3. Mededelingen: 

Komen aan bod onder de andere punten van de vergadering. 

 

4. Notulen vorige vergadering: 

De kantine van de Beemster Ruiters mag eenmalig gebruikt worden tijdens de 

buurtverenigingen-avond van de feestweek in 2012. De overige horeca zou eventueel nog 

bezwaar kunnen maken, maar dit is niet te verwachten. 

 

5. Ingekomen stukken: 

Er is een brief met oproep om mee te doen op 22 mei aan de buurtverenigingen-dag in 

Noordbeemster. Zie punt 9. 

 

6. Financiële zaken: 

Het running-dinner heeft € 45,- opgeleverd. (omzet € 75,- en kosten € 29,-) 

Op de bankrekening staat ruim € 3.800,- en er is ongeveer € 1.700,- in kas. 

In totaal hebben we nu dus zo’n € 5.600,- 

Op dit moment hebben we € 3.100,- aan facturen uitstaan. 

De te verwachten inkomsten van de contributie in 2012 is ongeveer € 2.500,- 

We hebben straks dus waarschijnlijk € 11.000,- tot onze beschikking. 

 

7. ‘Smoelenboek’:  

Carola: De 1
e
 zaterdag is goed verlopen. 

Waarschijnlijk zelfs door deze actie nieuwe leden, door dit initiatief gaat het wel meer leven 

bij de mensen. 

Bij mensen die niet thuis waren, alleen een foto van het huis gemaakt en een brief in de bus 

gedaan. Hier nog geen reactie op gehad. 

Er zijn drie mensen die echt niet willen, waarvan 1 erg lastig. 

Het album gaat waarschijnlijk zo’n € 15/20,- per stuk kosten. Het zijn er te weinig in aantal 

om te laten drukken. De planning is om het bij de barbecue klaar te hebben en anders uiterlijk 

aan het begin van het feestjaar. 

 

8. Evaluatie Running Dinner 12 februari: 

De avond was goed verlopen, alleen maar positieve reacties gehad.  

Geen veranderingen voor de volgende keer. 

Het was erg leuk dat alle drie de gangen van het diner met een andere groep waren. 

Ook het naborrelen bij de fam. Knip was zeer geslaagd. 

 

 

 



9. Jaarfeest 22 mei: 

In Noordbeemster, georganiseerd door stichting Beemster 400 jaar. 

Het is een fietstocht met spellen. Ditmaal voor allerlei groepen, niet alleen voor 

buurtverenigingen, 6-8 personen per groep. 

Vanaf 10 uur aanwezig zijn, start om 10.30 uur. 

Arenberg heeft 1 groep opgegeven. 

Nu te laat om de mail nog door te sturen aan de leden. 

 

10. Fietstocht met picknick 26 juni: 

Locatie: fam. Beeker (was vorig jaar goed bevallen) 

Richting: Oudendijk – de Mijzen – Schermerhorn en weer terug.  

(Erica maakt de route, 20/25 km.) 

Uitnodigingen 3 weken van tevoren rondsturen (begin juni) 

 

11. Barbecue en steenwerpen 10 september: 

Locatie: Johannes en Gea. 

Geen ‘keuken’. Zelf een koelkastje regelen en water, eventueel een barretje.  

Vlees via Klaas Box. Hetzelfde draaiboek als vorige keer.  

Ditmaal de kinderen niet apart, kunnen gewoon meedoen met de volwassenen. 

 

12. Feest maandag 27 augustus 2012: 

De locatie staat nu vast: de kantine van de Beemster Ruiters, nog wel catering afspreken e.d. 

Spijkerman kan een lopend buffet verzorgen met rijdende koeling e.d. 

Kosten: locatie, misschien als B.R. de drank  mag regelen zijn er geen kosten voor de locatie. 

Dit hangt af van wat de B. R. willen. Eventueel mensen regelen voor de drankjes, het bestuur 

moet deze avond zelf ook feest kunnen vieren. 

Iedere gast krijgt bij binnenkomst een aantal muntjes gratis en de rest kunnen ze bijkopen. 

Komt er ook een andere buurtvereniging bij? Aangezien het een grote ruimte is en we met 

mooi weer ook een groot terras tot onze beschikking hebben. De Molenbuurt vragen? 

Beemster Ruiters vragen hoeveel mensen erin passen / voor hoeveel mensen ze vergunning 

hebben. (Meer dan 10 personen moet bij de brandweer aangevraagd worden!)  

Muziek: tijdens koninginnenacht gekeken bij de dj: erg leuk. Beetje luid voor die kleine 

ruimte, maar wij hebben een grotere ruimte tot onze beschikking en het volume is natuurlijk 

te bespreken. Eventueel tijdens het eten niet en pas muziek vanaf 21.00 uur. 

Vragen of hij tot 2 uur kan draaien.  

Martin vraagt een prijsopgave bij de dj. 

Erica informeert bij Spijkerman 

Carola vraagt Beemster Ruiters naar de catering  

Kinderen: ’s middags de basisschool kinderen. Evt. samen met andere buurtverenigingen? 

Bijvoorbeeld spelletjes in verschillende leeftijdscategorieën (met prijsjes) en daarna kinder 

bbq. (via Klaas Box en patat via Beemster Ruiters) 

Eventueel iemand inhuren voor entertainment. (hangt af van de prijs) 

Erica zoekt een kaartje van een leuk duo dat bij de speeltuin is geweest. 

Eerst de mogelijkheden van de kantine nagaan. 



 

13. Voortgang subcommissies: 

Praalwagens: (Martin en Herman) 

Er wordt gebruik gemaakt van een lage platte wagen van Herman, 5 x 2 meter. 

Daarvoor een kleine trekker ivm het aangezicht van de voorkant. 

Voorkant: verleden: 1 of 2 mannen (Leeghwater) voor een doek met daarop een oude kaart. 

Midden: heden: nog niet zeker. De A7 die de mooie polder doorsnijdt? 

  Op het doek bollenvelden. 

Achterkant: voorkant: koeien 

 Achterkant: toekomst: kerktoren die boven het water uitsteekt. 

Het heeft de voorkeur om het achterste doek in een punt naar achteren te maken. 

Op de bodem graszoden. 

Het heden moet goed weergeven waarom in de toekomst de Beemster onder water zal zijn. 

Ook beesten erop? 

 

Versieren: (Erica en Rianne) 

Bloembakken bij iedere poort, liefst niet teveel kosten. 

Kunststof blauwe jerrycans, bovenkant eraf. (Peter regelt 170 stuks)  

Daarop een sticker van Arenberg (met rond wapen) en erin rode geraniums (plantjes kunnen 

de buurtverenigingen met korting krijgen bij de tuincentra muv Overvecht.) 

 

Vlaggen: (Carola) 

Hans gaat het wapen van Arenberg vierkant maken. Dit is in 4 kleuren, meerdere kleuren 

wordt te duur. De maten (groot en klein) moeten nog nagekeken worden bij Beemster 400. 

Offerte aanvragen voor 50 grote en 50 kleine vlaggen. 

Het is de bedoeling dat de vlaggen het hele jaar door blijven hangen. 

De stickers zijn hetzelfde als de vlaggen en moeten een doorsnee van 18 of 20 cm. krijgen. 

 

Borden: (Hans) 

Hans heeft gebeld, de meneer gaat nog een poging wagen, als het binnen een week niet lukt 

moeten we een alternatief regelen. 

Een andere mogelijkheid is borden zoals die bij Erica naast de poort staat. Dit is een plaat die 

aan palen geschroefd kan worden. Aan twee kanten bedrukken ‘welkom’ en ‘tot ziens’, dit 

kost ± € 100,-. 

 

14. Rondvraag: 

Carola: Geen adres voor de rekening voor Ingrid Raad. Opgelost. 

 

15. Sluiting:  

De voorzitter sluit om 23.00 uur de vergadering. 

De volgende vergadering is op maandag 8 augustus 2011 om 20.30 uur bij Carola. 

 

 

 


