
Notulen	  vergadering	  02-‐07-‐2012,	  Buurtvereniging	  Arenberg	  
	  
Opening	  	  
Aanwezig:	  Erica,	  Herman,	  Rianne,	  Carola,	  Hans	  en	  Hennie,	  
Afwezig:	  Martien.	  
	  
Vaststellen	  agenda	  
Er	  worden	  geen	  nieuwe	  punten	  aan	  de	  agenda	  toegevoegd.	  
	  
Mededelingen	  
De	  lengte	  van	  de	  praalwagen	  op	  tijd	  laten	  keuren	  i.v.m.	  het	  tijdig	  te	  kunnen	  aanpassen.	  
	  
Terugblik	  BBQ	  
De	  BBQ	  was	  geslaagd,	  de	  locatie	  Bij	  fam.	  v/d	  Wal	  is	  ideaal.	  De	  bierpomp	  de	  volgende	  keer	  niet	  meer	  van	  Klaas	  
Box	  wegens	  te	  veel	  problemen	  met	  de	  apparatuur.	  Er	  was	  weinig	  salade	  maar	  het	  vlees	  was	  prima.	  Voor	  de	  
drankjes	  afrekenen	  kunnen	  we	  beter	  een	  ander	  systeem	  bedenken,	  Misschien	  all-‐in	  prijs.	  
De	  omzet	  BBQ	  €	  1125,00	  /Klaas	  Box	  €	  785,00	  /Na	  overige	  uitgaven	  €	  184,00	  over.	  
	  
Notulen	  vorige	  vergadering	  
Notulen	  goedgekeurd.	  
	  
Ingekomen	  stukken:	  
Er	  zijn	  geen	  ingekomen	  stukken.	  
	  
Programma	  vaststellen	  maandag	  27	  augustus	  2012	  
De	  locatie	  is	  bij	  de	  Beemsterruiters,	  deze	  verzorgen	  de	  drankjes	  +	  koffie	  en	  thee.	  
We	  beginnen	  om	  19.00	  uur.	  
Rianne	  heeft	  de	  goochelaar	  vastgelegd	  2.50	  uur	  voor	  €	  375,00.	  
19.00	  tot	  19.30	  uur:	  Ontvangt	  hij	  als	  lakei	  de	  gasten.	  
20.00	  tot	  20.30	  uur:	  Voor	  de	  kinderen	  ballonbeesten	  maken.	  
21.00	  tot	  21.30	  uur:	  Langs	  de	  tafels	  optreden	  voor	  de	  volwassenen.	  
De	  muziek	  verzorgt	  door	  Glenn	  vanaf	  21.00	  tot	  1.00	  uur.	  
Hans	  regelt	  de	  muziek	  tussen	  19.00	  en	  21.00	  uur	  (mits	  noodzakelijk).	  
Carola	  regelt	  een	  springkussen	  ±	  3	  x	  4m.	  á €	  100,00.	  
Het	  buffet	  van	  firma	  Spijkerman	  wordt	  voor	  19.30	  uur	  besteld.	  
Bij	  het	  buffet	  een	  toetje	  o.i.d.	  bijvoorbeeld	  een	  ijscokarretje?	  
Rianne	  regelt	  petit	  fours	  of	  kleine	  tompouces	  met	  het	  Arenberg	  logo	  voor	  bij	  de	  koffie	  na	  afloop	  om	  1.00	  uur.	  
Hans	  verzorgd	  DVD	  van	  voorgaande	  activiteiten	  Arenberg	  om	  te	  vertonen,	  er	  is	  een	  TV	  aanwezig.	  

Versieren:	  

Als	  blikvanger	  de	  praalwagen	  voor	  de	  ingang	  kantine.	  
Erica	  belt	  Mariska	  uit	  Hobrede	  over	  de	  poorten	  van	  Floralia	  voor	  als	  toegangspoorten	  bij	  de	  ingang.	  
Herman	  vraagt	  aan	  Gerda	  kleine	  boeketjes	  voor	  op	  de	  tafels	  liefst	  in	  Beemster	  kleuren,	  Carola	  telt	  aantal	  tafels.	  
Voor	  de	  kinderen	  wat	  buitenspeelgoed	  mee,	  (cricketspel	  o.i.d.)	  en	  snoepjes,	  chips	  +	  pakjes	  drinken.	  
Erica	  regelt	  een	  bloemetje	  voor	  de	  schoonmoeder	  van	  Carola	  die	  wordt	  deze	  avond	  75	  jaar.	  
Carola	  informeert	  bij	  Ineke	  Velzeboer	  naar	  adres	  om	  de	  gasten	  op	  te	  halen	  voor	  het	  feest	  met	  een	  wagen.	  
Er	  is	  voldoende	  EHBO	  aanwezig	  bij	  de	  feestavond.	  
Wij	  starten	  met	  opbouwen	  maandagochtend	  om	  10.00	  uur.	  

Uitnodiging	  opstellen	  voor	  27	  augustus	  

Hans	  maakt	  ontwerp	  voor	  de	  uitnodiging	  met	  als	  achtergrond	  foto’s	  praalwagen	  en	  logo’s	  
Beemster/Arenberg.	  Het	  gaat	  om	  50	  stuks	  met	  thema	  verleden,	  heden	  en	  toekomst.	  Bij	  verhindering	  



vragen	  we	  de	  leden	  om	  een	  berichtje	  per	  mail	  of	  even	  te	  bellen,	  maar	  we	  gaan	  er	  van	  uit	  dat	  
iedereen	  komt.	  De	  uitnodigingen	  willen	  we	  voor	  22juli	  af	  hebben.	  Carola	  is	  de	  postbezorgster	  samen	  
met	  Roy.	  

Praalwagen	  

Praalwagen	  eerst	  maandag	  27	  augustus	  bij	  de	  Beemsterruiters.	  Daarna	  v/a	  dinsdag	  de	  28ste	  bij	  
Johannes	  en	  Gea	  op	  het	  land.	  De	  voorkant	  versieren	  met	  een	  bloemstuk	  en	  wat	  bloembakken	  voor	  er	  
omheen.	  Martien	  vragen	  voor	  lantaarnpalen/vlaggenstokken	  voor	  op	  het	  land.	  Herman	  informeert	  
bij	  E2000	  naar	  mogelijkheden	  verlichting.	  Tevens	  is	  hij	  op	  zoek	  naar	  2	  á	  3	  bestuurders	  voor	  de	  
praalwagen	  omdat	  hij	  zelf	  met	  zijn	  arrenslee	  rijd.	  Dit	  wordt	  besproken	  op	  de	  praalwagenbouw	  avond.	  
Wegens	  het	  krappe	  budget	  Martien	  vragen	  naar	  zijn	  gewenste	  vergoeding	  om	  dit	  in	  de	  begroting	  te	  
kunnen	  opnemen,	  dit	  doet	  Carola.	  
	  

Financiën	  

Carola	  geeft	  het	  financiële	  overzicht,	  er	  is	  €	  2800	  voor	  het	  feest,	  de	  bloembakken	  enz.	  
Er	  zijn	  2	  leden	  die	  nog	  niets	  hebben	  betaald.	  
	  
Rondvraag:	  
	  
Herman:	  Hoe	  staat	  het	  met	  de	  pop	  voor	  de	  praalwagen,	  (Erica	  verzorgt	  hem	  voor	  komende	  woensdag)	  
	  
	  
Mvg	  Hennie	  
	  
	  
	  


