
Notulen Arenberg, vergadering van 17 juli 2013 bij Rianne. 

 

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

 

1. Opening: 

Welkom door de voorzitter. 

 

2. Agenda: 

Hans vraagt om een extra punt voor steenwerpen (kermis) toe te voegen. 

 

3. Mededelingen: 

Carola: De rekeningen bij de bank stonden nog op naam van Deborah Stuifzand, maar 

dat is nu omgezet in Carola Knip. Ook is er nu een nieuwe bankpas. 

Erica vraagt of haar naam er nog wel op staat als tweede gevolmachtigde, maar dat 

denkt Carola wel aangezien ze alleen die van Deborah heeft laten veranderen in Knip. 

 

4. Notulen vorige vergadering: 

 Hans: Wat is de bedoeling met Martin? Een bestuurslid kan immers niet zomaar 

een jaartje niet komen en dan misschien weer terugkomen.  

Erica zal hem benaderen en erop aansturen dat hij officieel aftreedt. 

Carola gaat Lianne van Rooyen peilen voor het bestuur, dan is de Oostdijk ook 

vertegenwoordigd, anders misschien Anita Jonkman. 

 Carola: De rekeningen zijn verstuurd, alleen was daar geen verdere info bij over de 

toekomst van de buurtvereniging. 

 

5. Running Dinner: 

 Hans: De timing kan de volgende keer beter, deze keer viel het precies in de 

voorjaarsvakantie en er waren toch meer mensen weg dan verwacht. 

 Carola: Misschien kunnen we niet alleen de borrel, maar ook het toetje centraal 

doen. De mensen zitten met het toetje ‘te lekker’ en komen dan te laat bij de borrel 

terwijl de eersten dan al weer weggaan. 

 

6. Barbecue 7 september: 

 Weer steenwerpen. Dit is leuk voor jong en oud, het is gratis en de mensen kunnen 

er evengoed bij praten e.d. Het is niet makkelijk om iets anders te verzinnen 

waarbij dit allemaal mogelijk is. We zouden ons in de toekomst misschien een 

keer kunnen verdiepen in ander soort Oudhollandse spelletjes. 

Dit keer wordt het gehouden bij Onno en Anita Jonkman. 

 Dit keer nemen we niet de tap van Klaas Box, die geeft iedere keer problemen. 

Erica stelt voor die van Boot te gebruiken, daar zit ook een soort bar bij. 

Carola vraagt eerst aan Onno Jonkman of die er zelf een heeft voordat we iets 

anders regelen. 

 De barbecue zelf dit keer ook niet van Klaas Box. 



Erica kent een goede slager die enkel het vlees levert voor tussen de vijf en tien 

euro pp. Carola heeft een pasje van De Kweker, dan regelen we zelf de salades en 

stokbroden. 

Erica vraagt nog of de slager wel sausjes levert, anders doen we dat ook zelf. 

Carola vraagt aan Anita of die warmhouders heeft voor de sauzen. 

 We hebben 4 statafels van de buurtvereniging, Erica heeft daar hoezen voor 

gekocht. 

Carola vraagt aan Anita of zij al overige tafels en stoelen hebben staan, anders 

nemen we die weer zelf mee. 

 Glazen hebben we zelf. 

Borden en bestek (wegwerp)  haalt Carola ook bij De Kweker. 

 Frisdrank halen we zelf zoals altijd. 

 Versiering hebben ze bij Jonkman zelf. 

 Muziek regelt Hans, is altijd goed en de mensen kunnen evengoed praten. 

 We doen geen thema. 

 Begin om 19.00 uur, dan kunnen we eten om 19.30 uur. 

Steenwerpen om 21.30 uur. 

 Uitnodiging minimaal een maand van te voren, dus begin augustus, versturen. 

Erica en Hans maken de uitnodiging, en iedereen brengt er een paar rond. 

 Prijs voor de barbecue incl. drinken: €22,50 pp en tot en met 12 jaar €10,- . 

Het drinken niet meer met bonnetjes doen, dit is makkelijker en eerlijker. 

 

7. Deelname Burendag: 

We gaan proberen om biertafels aan te schaffen van het gesponsorde geld.  

Erica vraagt het aan. 

 

     7a. Steenwerpen Kermis: 

Wendy Velzeboer is met een groep anderen naar de loting gegaan, helaas zijn we niet 

ingeloot. Vorig jaar wel, het jaar daarvoor waren twee teams van ons niet ingeloot. 

Hans: Kan er niet iets verzonnen worden om dit eerlijker te laten verlopen? 

Erica: Hier is al vaker over gesproken, er is geen betere of eerlijkere manier dan die er 

nu is. Er is nu eenmaal een maximum van 140 banen ingesteld door de gemeente. 

Voor volgend jaar: twee ploegen opgeven ipv een, dan is er meer kans om ingeloot te 

worden. 

 

8. Financiën: 

 Op dit moment staat er €1100,- op de betaalrekening en €441,- op de 

spaarrekening. Het grootste deel van de contributie is betaald, er staan er nog acht 

open maar herinneringen stuurt Carola pas na de barbecue. 

 Er zijn meerdere afzeggingen. Veertig van de achtentachtig huishoudens zijn nu 

lid. Er zijn/komen een aantal nieuwe mensen in de buurtvereniging wonen, als we 

die spreken, noemen we de buurtvereniging op. 

 De avond in Hobrede op 1 december kostte €944,-. 



 

9. Volgende vergadering: 

De volgende vergadering is op woensdag 23 oktober 2013 om 20.30 uur bij Carola. 

 

10. Sluiting: 

Om 22.20 uur sluit de voorzitter de vergadering.    


