
Notulen vergadering 8 augustus 2011, Buurtvereniging Arenberg 

 

1. Opening  

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

 

2. Vaststellen agenda 

Er worden geen nieuwe punten aan de agenda toegevoegd. 

 

3. Mededelingen 

Het jaarfeest 22 mei jl. met alle buurtverenigingen was erg leuk. Er stond wel veel wind om te 

fietsen maar de activiteiten waren geslaagd. Het was goed georganiseerd en er deden 14 teams 

mee. Dat is geen grote opkomst van de 52 buurtverenigingen die de Beemster telt. 

 

4. Notulen vorige vergadering 

- Vlaggen: dit is een actiepunt van Hans i.p.v. Carola. Hans heeft nog geen offertes van de 

vlaggen. Martien geeft aan dat hij connecties in Indonesië heeft waar wij de vlaggen 

rechtstreeks kunnen bestellen. Hans krijgt van Martien in oktober de gegevens van de 

Indonesische leverancier, zodat Hans ze kan bestellen. Hans zal vooraf de aantallen en welke 

formaten van de vlaggen we moeten bestellen inventariseren. 

 

5. Ingekomen stukken: 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

6. Stand van zaken “Smoelenboek” 

Carola geeft aan dat bijna alle foto’s gemaakt zijn en dat ze bij diverse leveranciers offertes 

heeft aangevraagd w.o. Hema, Kruidvat, Fotogoed, Fotofabriek en Albelli. Fotogoed heeft de 

scherpste offerte gemaakt. Ook heeft Carola bij dit bedrijf een goed gevoel, omdat zij goede 

software hebben, goede service bieden en ze vertrouwen heeft in het eindproduct. Bij 

Fotogoed kost een A4 liggend spiraalalbum met 88 pagina’s bij 50-75 stuks € 27,50 per 

album en bij 75-100 stuks € 25,- per album. Ook bieden zij aan als zij de albums van een 

sponsorvermelding mogen voorzien de albums gratis op het duurdere, luxere en dikkere 

papier af te drukken. Normaal kost dit per album € 8,80 extra. Besloten wordt om via 

Fotogoed het “Smoelenboek” te laten maken. Carola probeert het af te krijgen voor de BBQ 

van 10 september, zodat we dan een inkijkexemplaar hebben. Carola zorgt dat er een 

bestelformulier is. Het “Smoelenboek” wordt aan leden voor € 10,- aangeboden. Hierbij geldt 

wel dat als een huishouden meer dan 1 boekje wil bestellen zij voor de overige boekjes € 

27,50 per stuk betalen. Voor niet-leden kost het “Smoelenboek” € 27,50 per stuk. 

Na de BBQ zal Carola bij alle deelnemende bewoners van de buurtvereniging een briefje met 

bestelformulier in de bus doen.  

 

7. Barbecue en steenwerpen 10 september 2011  

In principe wordt de barbecue gehouden bij Gea en Johannes. Erica heeft Klaas Box 

gereserveerd om de barbecue, het vlees en de tap te verzorgen. Drank regelen we zelf via de 

melkboer van Erica. Hij brengt de drank gekoeld en alles wat er over is kan gewoon terug. 



Hans verstuurt deze week de uitnodigingen. Men kan zich tot 1 september opgeven. 

Deelname voor volwassenen kost € 17,50 p.p. en voor kinderen € 9,- p.p. Drankjes kosten € 

1,- per stuk en we werken weer met bonnetjes kopen voor de drank. Aanvang 19.30 uur. Erica 

regelt de spullen voor het steenwerpen. Carola neemt een koelkast mee. Hans regelt de 

muziek. Allemaal zorgen we voor tuinstoelen en tafels. Herman en Johannes hebben ieder een 

heather. 

 

8. Burendag 23, 24 en 25 september 

Erica geeft aan dat als je als buurtvereniging aan de burendag meedoet er max. € 500,- 

beschikbaar gesteld wordt door Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Natuurlijk zijn hier wel 

voorwaarden aan verbonden. Voorgesteld wordt om een van deze dagen de bloembakken te 

gaan maken om de buurt te versieren en de borden te gaan plaatsen die we op onze 

‘buurtgrens’ willen gaan zetten. We hebben voor de 8 borden 16 palen nodig. Herman gaat 

kijken of hij nog palen heeft die we kunnen gebruiken. Erica gaat het formulier voor de 

subsidie indienen. 

  

9. Feest maandag 27 augustus 2012 

Erica en Carola gaan binnenkort met het bestuur van de Beemster Ruiters praten om invulling 

te geven aan het gebruik van de kantine voor het feest. Carola heeft van de Beemster Ruiters 

wel doorgekregen dat er maximaal 365 mensen in de kantine mogen. Besloten wordt om het 

feest alleen voor onze eigen buurtvereniging te geven. De locatie is niet zo groot dat er een 

buurtvereniging bij kan. Martien heeft de prijsopgave van de DJ. Deze kost € 750,- + 6% tot 

200 personen. De DJ draait dan van 21.00-01.00 uur wat evt. nog 1 uur mag uitlopen. Het 

bestuur gaat akkoord. Martien mag de DJ vastleggen. Voor 21.00 uur regelt Hans zelf de 

muziek. 

 

Een warm/koud buffet via Spijkerman gaat € 29,75 p.p. kosten. Erica geeft aan dat zij 

waarschijnlijk t.z.t. nog met een goedkoper alternatief komen. Hans vraagt bij Wim Doets van 

Home Cooking na wat hij te bieden heeft. 

 

Carola gaat een opzet van de begroting maken met daarin o.a. meegenomen de praalwagen, 

bloembakken, muziek, smoelenboek etc.  

 

10. Invulling 29 oktober 

Besloten wordt om 29 oktober weer een running diner te organiseren. Volgende vergadering 

wordt het running diner verder uitgewerkt. Hans vermeldt wel al in de uitnodiging van de 

BBQ dat er 29 oktober een running diner wordt georganiseerd door ons. 

 

11. Praalwagen 

Martien geeft uitleg aan de hand van foto’s hoe de praalwagen gaat worden. Hij heeft de 

doeken en het frame in elkaar gezet om een goed beeld te vormen van de praalwagen. Het ziet 

er mooi uit. Van de winter moet het frame op de wagen gelast worden en kunnen we verder 

bouwen. 

 



12. Activiteiten 2011/2012 

Besloten wordt dat iedereen nadenkt over de activiteiten, zodat we deze volgende vergadering 

kunnen bespreken. 

 

13. Rondvraag: 

Carola: op dit moment hebben we in totaal € 7004,63 in kas/op de bank. Ca. € 820,- aan 

contributie/aanmaningen moeten we nog ontvangen. In totaal hebben nog 9 gezinnen niet 

betaald. 

Carola: heeft nog wat correcties op de ledenlijst van Hans. Carola geeft haar aantekeningen en 

mailt Hans haar ledenlijst. 

 

Rianne: geeft aan dat ze het woord “Smoelenboek” niet helemaal lekker vind klinken. Als we 

het over het “smoelenboek” hebben weet iedereen waarover we het hebben. Het boek zal niet 

deze naam krijgen alleen in de correspondentie gebruiken we dit woord. 

  

15. Sluiting:  

De voorzitter sluit om 23.00 uur de vergadering. 

De volgende vergadering is op maandag 26 september 2011 om 20.30 uur bij Hans. 

 

 

 


