
Notulen bv Arenberg, vergadering van 18 juni 2014 bij Lianne. 

 

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

1. Opening: 

Welkom door de voorzitter. Hans heeft afbericht gegeven. 

 

2. Agenda: 

Akkoord. 

 

3. Mededelingen: 

Geen. 

 

4. Notulen vorige vergadering: 

- Punt 9: fam. Jonker moet zijn Junger. Verder goedgekeurd. 

- Fam. Takkenberg is nog niet in het nieuwe huis, Carola spreekt ze aan. 

- Fabian en Kim (nr. 14) idem. 

- Fam. Junger is al lid geworden. 

- Nieuwe bewoners van het huis van fam. Wiedeler heten v. Kampen, Herman 

spreekt ze aan. 

- Nieuwe bewoners ‘De Vette Os’ (nr. 26) nog niet ingetrokken. 

 

5. Running Dinner: 

- 18 Januari. Goed geslaagd. Nagerecht gezamenlijk beviel goed. Volgend jaar weer 

op deze manier, ongeveer zelfde tijd. 

- Idee: Thema? Bijvoorbeeld ‘landen’? 

 

6. Barbecue: 

- 6 September bij Erica. 

- Biertafels ipv tuinsets. 

- Thema: ‘Ik hou van Arenberg’, afvalrace met vragen, 2 vakken ja/nee. Iedereen 

bedenkt een paar vragen over de eigen buurt en stuurt die voor 1 augustus naar 

Rianne, die maakt de quiz. 

- Prijsjes: regelt Lianne. Ongeveer 20, 10 en 7,50 euro. 

- Muziek: Hans. 

- Slager: Erica. Zelfde slager als vorige keer, wel meer salade die was erg lekker en 

dus snel op. 

- Drinken inkopen bij Deen. Op rekening van de bv? We hebben veel in kas. 

 

 



6a. Overige ideeën:  

- Ook mogelijk een feest op kosten van de bv, bijvoorbeeld bowlen in Spierdijk. 

Erica informeert of zondagmiddag 16 november mogelijk is en over groepsgrootte, 

arrangement, prijzen en of er hapje/drankje bij is. 

- Carola stuurt de leden een berichtje met data om vrij te houden in de agenda. Meer 

info volgt dan later. (Eerst afwachten of 16 november mogelijk is) 

- Steenwerpen team Arenberg opgeven: 1 juli. 

 

7. December Activiteit: 

- Niet meer bij Anita. Er waren al minder leden dan vorig jaar en dat zal 

waarschijnlijk nog minder worden. Niet veel ruimte voor eigen creativiteit. 

- Dit jaar weer zelf organiseren. Bij Erica in de kantine. Idee van Inge van vorig jaar 

(boomstam) kan ook door kinderen gemaakt worden dus kan dan gezamenlijk op 1 

avond. 

- Vrijdag 19 december. 

 

8. Financiën:  

- Ongeveer 2800/2900 euro in kas. Nog 300 euro contributie tegoed. 

- Fam. Van Berge is geen lid meer, alleen 2013 niet betaald.  

- Gert-Jan (Oostdijk 1) blijft lid. 

- Verder geen bijzonderheden.  

- Het overzicht was eind van het jaar toegestuurd: geen op- aanmerkingen. 

- Bij boodschappen direct pinnen van de rekening van de bv. 

 

9. Rondvraag: 

- Erica feliciteert Carola met de geboorte van haar dochter en overhandigt haar een 

cadeau uit naam van het bestuur. 

 

10. Volgende Vergadering: 

De volgende vergadering is op woensdag 8 oktober 2014 om 20.30 uur bij Herman. 

 

11. Sluiting: 

Om 22.10 uur bedankt de voorzitter het bestuur en sluit de vergadering. 


