
Notulen bv Arenberg vergadering van 08-12-2014 bij Rianne. 

 

Aanwezig: Erica, Carola, Lianne, Rianne. 

1. Opening: 

Welkom door de voorzitter. Hans en Herman hebben afbericht gegeven. 

 

2. Agenda: 

Extra punt: Bestuurssamenstelling. Wordt meteen behandeld.  

- In verband met het aankomende vertrek van Herman is er een nieuw bestuurslid 

nodig.  

- Het liefst weer een man. 

- Rianne gaat Martin Waal vragen of die interesse heeft. Anders zouden Onno 

Jonkman of Johannes vd Wal ook geschikte kandidaten kunnen zijn. 

 

3. Mededelingen: 

Geen.  

 

4. Notulen vorige vergadering: 

Goedgekeurd.  

 

5. Evaluatie Bowlen: 

- Het was een geslaagde middag, er zijn veel positieve reacties op gekomen.  

- Het was prettig dat er een apart zaaltje was, we werden niet opgejaagd en konden 

rustig blijven napraten. 

- Er was een grote groep kinderen. In totaal waren er 44 deelnemers. 

- Alle groepen waren goed ingedeeld qua leeftijd/interesses e.d. 

- Het drinken voor eigen rekening via de kaartjes werkte goed. 

- Het eten was erg lekker en ruim voldoende. 

- Het heeft in totaal (inclusief de prijzen) € 866,- gekost. 

- Volgend jaar zou te snel zijn voor een herhaling, misschien over twee jaar weer. 

- ‘Curling’ zou ook een idee kunnen zijn. Dit is o.a. mogelijk op de ijsbaan in 

Alkmaar. 

 

6. Kerstworkshop: 

- Vrijdag 19 december om 19.30 uur in de kantine van de familie Helder. 

- We maken een kerststuk op een schijf van een boomstam. 

- Erica heeft 24 schijven, meer deelnemers verwachten we ook niet. 

- We hoeven niet eerder aanwezig te zijn om klaar te zetten. 

- We nemen allemaal groen mee wat we hebben en eventueel appeltjes, besjes e.d. 

- Lijmpistolen, stekkerdoos en tangetjes meenemen. 

 

 



7. Running Dinner: 

- Afwachten wie zich opgeven. Sommige mensen hebben misschien wat 

‘aanmoediging’ nodig. We spreken in onze eigen buurt alleenstaanden of mensen 

die er tegenop zien om voor een groep te koken aan en leggen uit dat ze zich ook 

kunnen opgeven voor het dessert. Een bak ijs is immers niet moeilijk en altijd erg 

lekker. 

- Na afloop het dessert en de borrel bij de fam. Helder. De kosten voor de borrel is 

voor de bv; zoveel wordt er niet meer gedronken aan het eind van de avond. 

 

8. Programma 2015: 

- Running Dinner op 17 januari (i.c.m. Nieuwjaars borrel na afloop). 

- Fietstocht op 2e Pinksterdag, 25 mei.  

Dit keer het liefst ergens anders dan de Beemster. In de buurt van Monnickendam 

is het in het voorjaar erg mooi. Eventueel opsteken bij B&B Kalverboer (mits 

mogelijk en niet te duur) en we kunnen parkeren bij het Hemmeland. Mensen die 

geen fietsendrager hebben of meer dan 2 fietsen nodig hebben wordt de 

mogelijkheid geboden om ze in busjes mee te nemen. Eventueel zetten we twee 

routes uit, een langere en een kortere. Geen puzzeltocht dit keer.  

- Barbecue op zaterdagavond 5 september. 

 

9. Financiën:  

- Op dit moment ruim € 1.970,- in kas. 

- Nog steeds van 5 families contributie tegoed, Carola stuurt binnenkort een 

herinnering. 

- In april krijgen de leden de nieuwe factuur. 

- Er is geen rekening gekomen van de KvK, vorig jaar ook al niet. We staan wel 

gewoon nog ingeschreven. Misschien is dit afgeschaft voor verenigingen? 

 

10. Rondvraag: 

- Binnenkort komt er in de hele Beemster een huis-aan-huis folder in de bus over 

glasvezel. Er is aangeboden om een informatie avond te houden voor de 

buurtvereniging maar wij denken niet dat daar veel mensen op af zullen komen. 

We besluiten de folder af te wachten en daarna de leden nogmaals via mail er op 

attent te maken dat dit (zeker voor het buitengebied) echt nodig is, vooral met het 

oog op de toekomst. 

 

11. Volgende vergadering: 

Maandag 13 april 2015 om 20.30 uur bij Carola. 

 

12. Sluiting: 

De voorzitter bedankt Rianne voor de gastvrijheid en sluit om 22.00 uur de 

vergadering. 


