
Notulen	  vergadering	  06-‐02-‐2012,	  Buurtvereniging	  Arenberg	  
	  
Opening	  	  
Aanwezig:	  Erica,	  Martien,	  Herman,	  Rianne,	  Carola,	  Hans	  en	  Hennie.	  
	  
Vaststellen	  agenda	  
Er	  worden	  geen	  nieuwe	  punten	  aan	  de	  agenda	  toegevoegd.	  
	  
Mededelingen	  
De	  Arenberg	  borden	  zijn	  geplaatst	  door	  Martien.	  Met	  wat	  problemen	  met	  de	  eigenaar	  over	  de	  juiste	  plaats,	  
staan	  ze	  nu	  na	  verplaatsen	  hopelijk	  goed.	  Erica	  bedankt	  Martien.	  
	  
Terugblik	  1	  januari	  2012	  
Er	  waren	  ±	  50	  personen	  aanwezig	  bij	  het	  vuurkorf	  ontsteken.	  Bij	  van	  Rooyen	  na	  afloop	  was	  het	  prima	  verzorgd.	  
Daarna	  gezamenlijk	  naar	  de	  Beemster.	  Jammer	  van	  het	  slechte	  weer	  en	  weinig	  zicht.	  Afsluiting	  in	  de	  Kloek	  was	  
gezellig.	  
	  
Notulen	  vorige	  vergadering	  
Notulen	  goedgekeurd.	  
	  
Ingekomen	  stukken:	  
Er	  zijn	  geen	  ingekomen	  stukken.	  
	  
Activiteiten	  2012	  
Zaterdag	  17	  of	  24	  maart:	  Foto-‐avond	  met	  wijnproeverij.	  Voor	  datum	  vragen	  wanneer	  vinoloog	  beschikbaar	  is.	  
Hans	  maakt	  uitnodigingen	  en	  regelt	  scherm	  en	  beamer.	  
Zaterdag	  19	  mei:	  Algemene	  fietstocht	  voor	  alle	  buurtverenigingen	  met	  voor	  Arenberg	  gekoppeld	  een	  BBQ.	  
Erica	  vraagt	  of	  dit	  bij	  Johannes	  en	  Gea	  kan.	  
Vrijdag	  8	  juni:	  Boerengolf	  bij	  Wennekers	  in	  Hobrede.	  
Zaterdag	  6	  oktober:	  Afsluitfeest	  buurtvereniging	  met	  terugblik	  op	  400	  jaar	  Arenberg.	  
	  
Feest	  maandag	  27	  augustus	  2012	  
Martien	  heeft	  de	  muziek	  vastgelegd.	  
Traiteur	  nog	  zoeken	  (Spijkerman).	  
Bij	  binnenkomst	  een	  petit	  fours	  	  met	  Arenberg	  logo	  bij	  een	  kopje	  koffie,	  Rianne	  informeert.	  
Een	  uitnodiging	  om	  in	  kledij	  van	  die	  tijd	  te	  komen	  of	  eventueel	  in	  kleding	  verleden,	  heden,	  toekomst.	  
Voor	  de	  kinderen	  een	  goochelaar	  die	  ’s	  avonds	  blijft	  voor	  de	  volwassenen.	  Dit	  word	  zo	  spoedig	  
mogelijk	  geregeld	  door	  Rianne.	  
Voor	  de	  kleintjes	  een	  springkussen.	  

Praalwagen	  
Er	  is	  een	  lasser	  gevonden	  (Klaas).	  Op	  de	  wagen	  komt	  een	  brug	  en	  de	  A7.	  Kunstgras	  is	  al	  aanwezig.	  
Er	  komen	  bordjes	  op	  van	  A7,	  Hans	  kan	  deze	  maken.	  
Een	  pop	  maken	  als	  aanwijzer	  (bijvoorbeeld	  een	  overall	  met	  stro)	  komt	  te	  zitten	  op	  kistje	  met	  aanwijsstok.	  
Verder	  nog	  autootjes,	  koeien	  en	  schapen	  op	  de	  juiste	  grote	  (maatverhouding).	  
Martien	  bereid	  alles	  voor	  tot	  1	  april,	  daarna	  heeft	  hij	  geen	  tijd	  meer.	  
Praalwagen	  begroot	  op	  1000	  euro.	  Over	  lamp	  nog	  discussie,	  waar	  halen	  we	  stroom	  vandaan?	  
Ter	  introductie	  de	  praalwagen	  op	  het	  land	  van	  Johannes.	  Maar	  eerst	  toestemming	  vragen	  aan	  Gea.	  
Martien	  heeft	  lantaarnpaal	  waar	  2	  vlaggen	  of	  banieren	  in	  kunnen	  voor	  op	  het	  land	  bij	  Johannes.	  
Vrijwilligers	  mailen	  voor	  ideeën	  en	  uitleg	  over	  stand	  van	  zaken.	  
	  



Vlaggen	  
Er	  zijn	  44	  huishoudens	  voor	  vlaggen.	  Arenberg	  sponsort	  10	  euro	  voor	  1	  vlag.	  
Kleine	  vlag	  met	  korting	  kost	  10	  euro.	  
Grote	  vlag	  met	  korting	  	  kost	  25	  euro.	  
Eerst	  aantal	  en	  grote	  vlag	  per	  adres	  inventariseren.	  
Budget	  700	  euro.	  
Erica	  heeft	  adres	  voor	  vlaggenmast.	  
	  
Buurt	  versieren	  2012	  
Bloembakken	  zijn	  aanwezig.	  
Brainstormen	  met	  vrijwilligers	  over	  verdere	  versiering.	  
De	  stickermaten	  voor	  bloembakken	  /	  containers	  enz.	  zijn	  bekend,	  Hans	  maakt	  ze.	  
10	  juni	  start	  tuinspreekwoorden,	  voor	  deelname	  tot	  1	  mei	  opgeven	  bij	  Erica.	  
	  
Financiën	  
Carola	  heeft	  het	  financiële	  overzicht	  gemaakt.	  
3	  Leden	  hebben	  nog	  geen	  contributie	  betaald	  en	  niet	  alle	  smoelenboeken	  zijn	  geleverd	  door	  uitblijven	  betaling.	  
	  
Rondvraag:	  
Rianne:	  Kan	  de	  site	  geactualiseerd	  worden	  met	  activiteiten	  en	  agenda.	  Hans	  maakt	  een	  link	  naar	  Beemster	  400.	  
Carola:	  	  Kunnen	  we	  nog	  iets	  extra’s	  voor	  de	  kinderen	  organiseren.	  
	  
De	  volgende	  vergadering	  is	  op	  maandag	  16	  april	  2012	  om	  20.30	  uur	  bij	  Martien.	  
	  
	  
	  


