
Notulen Arenberg, vergadering van 16 januari 2013 bij Erica. 

 

Aanwezig: Erica, Carola, Hans, Herman, Rianne. 

 

1. Opening: 

Martin heeft afbericht gegeven. Hij komt in ieder gaval dit hele jaar niet, daarna kijkt 

hij verder. 

 

2. Agenda: 

Iedereen gaat akkoord met de agenda voor deze avond. 

 

3. Mededelingen: 

Geen. 

 

4. Notulen vorige vergadering: 

Er waren geen officiële notulen gemaakt. Er was de vorige keer niet veel bijzonders 

besproken, alleen de invulling van de avond op 1 december. 

Ook was de nieuwe contributie vastgesteld die die avond aan de leden bekend gemaakt 

zou worden:  

tot en met 15 jaar gratis  

vanaf 16 jaar €12,50 

De facturen houden we aan in april met een begeleidende brief voor leden die niet op 1 

december aanwezig waren. 

Herman: Wat doen we voor de kinderen? 

Carola: Tot nog toe hebben we hier geen vragen of reacties op gehad, mochten er 

problemen komen dan is het dan vroeg genoeg om daar iets mee te doen. 

Kinderen blijven gewoon volwaardig lid, net als nu, ze hoeven alleen geen contributie 

te betalen. 

 

5. Evaluatie: 

 1 december: De mensen waren erg enthousiast, het dobbelspel bracht de sfeer er 

goed in. 

 7 december: Voor de 1e keer was de Kerst-creatief middag/avond niet door ons 

zelf georganiseerd. Het was zeer geslaagd, goed voor elkaar en zelfs de Kerstman 

kwam nog even langs. Vooral voor de kinderen was het erg leuk.  

Er was wat minder ruimte voor eigen creativiteit, maar dat kan voor volgend jaar 

nog besproken worden want dit kan zeker volgend jaar weer. 

 Wat doen we met de bordjes die langs de weg hingen? 

Herman: waar kunnen we ze ‘tentoonstellen’? 

Geen ideeën hierover, nog eenmaal in de volgende uitnodiging zetten dat wie er 

een wil Carola hiervoor kan bellen en of iemand van de leden nog een goed idee 

heeft voor de overige bordjes. 

De grote borden mogen voorlopig nog langs de weg blijven staan. 



 De vlaggen hielden zich kwalitatief wat minder goed, maar ons ontwerp was wel 

zeer geslaagd. Veel ‘aparter’ en echt eigen in vergelijking met andere 

buurtverenigingen.  

 

6. Running Diner 16 februari: 

 Dezelfde tijden aanhouden als de vorige keer, alleen iets meer tijd voor het 

nagerecht: voorgerecht om 19.00, hoofdgerecht om 20.00, nagerecht om 21.30 en 

naborrelen om 22.30 uur. 

 De naborrel is bij Herman, die heeft nog drank van de optocht en laat nog weten of 

er evt. nog iets bij moet. 

  Aanmelden tot uiterlijk 1 week van tevoren ivm planning. (= 9 februari). 

 In eerste instantie is het de bedoeling dat bij de borrel de eerste twee drankjes voor 

de vereniging zijn en de rest voor eigen rekening, maar dat blijkt lastig in de 

praktijk en was er vorig jaar ook niet van gekomen. De hele naborrel is op kosten 

van de vereniging, eventuele kosten kunnen we verrekenen door bij een volgende 

barbecue alle drankjes te laten betalen. Dit moet nog veranderd in de uitnodiging. 

 Dit weekend de uitnodigingen rondbrengen. 

 

7. Data 2013: 

 16 februari Running Diner 

 7 september barbecue 

 Kerst later pas plannen in overleg met de dames, benaderen rond de vergadering 

voor de barbecue.  

 

8. Financiën: 

 Geen bijzonderheden 

 Nog geen nota ontvangen van het dorpshuis voor 1 december. 

Toen nog €1900,- over, nu nog ± €180,- eraf voor de dvd’s, dus we zitten nu op 

zo’n €1720,-. 

 Nog te verwachten kosten: bank, kadaster e.d., niet veel bijzonders. 

Nog te verwachten inkomsten: de contributie. 

 

9. Volgende vergadering: 

Woensdag 26 juni om 20.30 uur bij Rianne. 

 

10. Sluiting: 

Om 21.30 sluit de voorzitter de vergadering.  


