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Buurtvereniging vergadering Arenberg 28 mei 2008. 
 
Aanwezig: 
Herman Beeker, Erica Helder, Rianne de Wit,Hans en Hennie de Boer. 
 
Afwezig: 
Bas Horich, Debora Stuifzand. 
 
Mededelingen: 
Er is positief gereageerd op de oprichtingsvergadering. De DVD met een compilatie van het 375 jarig bestaan is al 
door diverse personen besteld. 
Met de komende BBQ 21 juni zorgt Hans dat de DVD aanwezig is voor de verkoop á 8 euro per stuk, dit wordt ook 
gemeld op de website. 
 
BBQ: 
21 juni v.a 19.30 uur zal de buurtvereniging BBQ plaatsvinden in de kas van Fam Stuifzand, Oostdijk 7a. 
De uitnodigingen worden vóór 7 juni verstuurd en er moet uiterlijk op 14 juni op worden gereageerd i.v.m. bestelling 
vlees. 
Prijs voor de BBQ 15 euro p.p, kinderen tot 12 jaar 7,50 euro exclusief drank. Prijs drankjes 1 euro per stuk. 
Opgave kan per e-mail,telefonisch bij Erica of schriftelijk met vermelding van aantal volwassenen en kinderen. 
De BBQ kosten worden 21 juni contant afgerekend. 
Benodigdheden: Vlees,nootjes,vruchtcocktail,bier,w+r wijn, rosé, spa, limonade, cola, jus'd orange, 
koffie,servetten,closetpapier. 
Bar,statafels + biertafels en 
banken,partytent,borden,bestek,glazen,koffiemachine,bloemetje,versiering,waxinelichtjes,ideeënbus met formulieren 
 
Afgesproken taken: 
Hans en Hennie  maken de uitnodiging + ideeënbus met formulieren. 
 
Erica  besteld vlees bij Klaas Box en informeert naar borden,bestek+servetten. Statafels onderzoek + bij de 
voetbalclub informeert ze naar biertafels+banken. 
 
Rianne  informeert bij 't Hekeltje naar de prijs van bier,wijn,frisdrank en plastic glazen. 
 
Debora  regelt bar + vragen of er eventueel koffiemachine aanwezig is, zo niet dan zelf meenemen. 
 
Bas  vragen naar muziek mogelijkheden,(misschien karaoka?). Lukt dit niet dan regelt Hans  muziek. 
 
Herman  verzorgt een klein bloemetje voor de tafels + partytent. 
 
Na afloop ruimen we gezamenlijk op. 
 
Bank: 
Erica en Debora  gaan gezamenlijk een buurtverenigingrekening openen. Hierna zal de eerste contributiebrief v.a. 24 
april ' 08 worden verzonden. 
 
Sponsoring: 
Hans probeert vóór 30 mei 10  witte T-shirts mt L+XL te maken met het Arenberg logo achterop en het wapen voor 
(pochet). Roland sponsort deze shirts. 
 
Ideeën: 
Ingekomen idee, voor het 400 jarig bestaan verlichte fonteintjes met Arenberg logo in sloten voortuin b.v om het huis. 
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Volgende vergadering 10 september ' 08 bij Rianne de Wit, Purmerenderweg 27. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hennie.  
 
  
 
  
  


