
Notulen bv Arenberg vergadering van 13-04-2015 bij Carola. 

 

Aanwezig: Erica, Herman, Carola, Lianne, Rianne. Hans komt later. 

 

1. Opening: 

Welkom door de voorzitter.  

 

2. Agenda: 

Extra punt: Lief en Leed wordt als punt 9b toegevoegd.  

 

3. Mededelingen: 

- Herman gaat na zijn verhuizing, over ongeveer zes weken, over naar een andere 

buurtvereniging. Hij nodigt ons uit om de volgende vergadering in zijn nieuwe 

huis te houden, dit zal dan tevens zijn afscheid uit het bestuur zijn. 

- Het postadres van het secretariaat staat nog op naam van Henny de Boer. Ondanks 

dat er niet veel post komt en Hans ook bestuurslid is, wordt besloten dat het toch 

beter is dit aan te passen. Hans zal binnenkort de website updaten en Carola kijkt 

wat er bij de KvK geregistreerd staat. 

 

4. Notulen vorige vergadering: 

De notulen worden goedgekeurd.  

 

5. Bestuurssamenstelling: 

Martin Waal komt in het bestuur, de volgende vergadering zal hij ook aanwezig zijn. 

 

6. Evaluatie kerstworkshop en running dinner: 

- De kerstworkshop is goed verlopen. Er was niet heel veel animo maar het was een 

gezellige groep en iedereen vond het erg leuk. Het werd zeer op prijs gesteld dat er 

genoeg ruimte was voor ieders eigen creativiteit en stijl. De buurtvereniging heeft 

€ 45,- moeten bijleggen. Dit komt o.a. doordat minder mensen zich opgegeven 

hadden dan verwacht, maar gelukkig kan veel materiaal volgend jaar weer 

gebruikt worden. 

- Er deden veel leden mee met het running dinner en allen hebben het erg gezellig 

gevonden. We bedanken Erica voor het gebruik van de kantine en de moeite die 

daar toch iedere keer weer mee gemoeid is. 

 

7. Fietstocht: 

- Erica en Lianne kunnen niet op de geplande datum (25 mei). Omdat we 

verwachten dat meerdere leden andere afspraken zullen hebben op tweede 

Pinksterdag, besluiten we de fietstocht een week eerder te houden op zondag 17 

mei. 



- De route is in Waterland en 30 – 35 kilometer lang, dat is ongeveer tweeëneenhalf 

uur fietsen. We beginnen om 12 uur. We maken de route zelf mbv bestaande 

routes. Erica heeft een fietsknooppuntenkaart en zal een route uitstippelen.  

- Halverwege staan Hans en Henny met koffie en wat lekkers. (liefst ergens 

overdekt) 

- Na afloop op kosten van de buurtvereniging een hapje en drankje. Het zou handig 

zijn als dit kan bij het begin- en eindpunt. Carola informeert bij Kalverboer. 

- Leden die zich opgeven moeten aangeven of ze zelf al of niet hun fiets mee 

kunnen nemen. Ook als zij juist plek over hebben. Opgeven tot uiterlijk 1 week 

tevoren ivm eventuele reservering. 

- Rianne maakt de uitnodiging, stuurt deze als pdf naar Hans en die mailt het door 

naar de leden. 

- Volgend jaar is het misschien ook een goed idee om een tocht met fluisterbootjes 

te doen. 

 

8. Barbecue 5 september: 

- Zoals het vorig jaar ging, was het erg goed bevallen. De buurtvereniging heeft toen 

€ 123,- moeten bijleggen (daar zaten ook de prijzen voor het spel bij), maar dat 

was het meer dan waard. De tap, hapjes, drankjes en natuurlijk de barbecue door 

barbecue de Purmer was erg lekker. Erica probeert hen zsm voor 5 september te 

reserveren. 

- We houden dezelfde prijs aan als vorig jaar: volwassenen € 22,50 en kinderen € 

10,-.  

- De locatie is nog niet rond. Het moet in ieder geval overdekt zijn. We doen een 

oproep aan de leden op de uitnodiging voor de fietstocht. 

 

9. A. Financiën:  

- Carola heeft het financieel overzicht van 2014 en licht het toe. 

- Er is in de uitverkoop led-feestverlichting gekocht, zodat we die niet meer hoeven 

lenen voor de barbecue. Leden kunnen de verlichting lenen voor € 2,50 en als er 

een bolletje stuk gaat moeten zij die zelf vervangen. 

- De nota’s voor de contributie van 2015 zijn rondgebracht. Voorlopig zullen die 

niet via de mail gaan, we hebben het idee dat dit in de buurtvereniging 

gewaardeerd wordt. 

- Er was op 31 december 1970,- in kas.  

 

B. Lief en Leed:  

- In sommige situaties is het misschien toch attent als het bestuur iets met het lief en 

leed in de buurtvereniging doet, een kaartje sturen of in sommige gevallen een 

bloemetje langsbrengt. 

- Voorlopig doet Carola dit, de overige bestuursleden geven het aan haar door als zij 

iets horen. 

- Tijdens de barbecue zal Erica ook een oproep hiervoor aan de leden doen. 

 



 

10. Rondvraag: 

- We besluiten een whatsapp groep aan te maken voor het bestuur, hiermee kunnen 

we gemakkelijker elkaar iets vragen of op de hoogte houden van kleine dingen die 

niet via de mail hoeven. 

- Hans heeft de folder over breedband/glasvezel ontvangen. Hij zal deze scannen en 

via de mail aan de leden sturen en de leden er nogmaals op attent maken dat dit 

(zeker voor het buitengebied) echt nodig is, vooral met het oog op de toekomst. 

 

11. Volgende vergadering: 

Dinsdag 4 augustus 2015 om 20.30 uur bij Herman aan de Purmerenderweg 184. 

 

12. Sluiting: 

De voorzitter bedankt Carola voor haar gastvrijheid en sluit om 22.40 uur de 

vergadering. 


