Notulen dinsdag 14 juli 2020
Aanwezig:
Marianne
Maret
Tom
Ann Baarsen-Thiebosch

Afwezig met bericht:
Ernst de Groot
Gemeente Haarlemmermeer
1. Ann stelt zich voor aan de aanwezige wijkraadsleden. Ann is gepensioneerd en heeft
vele functies bekleed , waaronder bij Thomas Cook. Ann is geïnteresseerd in een
functie bij de wijkraad en wil wat zien en horen wat wij in de wijkraad doen.
Vervolgens stellen Marianne, Maret en Tom zich voor.
2. De ingekomen stukken worden doorgenomen door Marianne in ons bijzijn
-

vervolg rekenkamerrapport dorps- en wijkraden van 3/6 : Ann bekijk of zij zich
aanmeldt
Share award 2020 inschrijving voor bedrijven van 23/6 : ter kennisgeving
aangenomen
uitnodiging informatieavond subsidies van 29/6 : Tom zal daarbij aanwezig zijn
buurt tuinen van 30/6; oproep gemeente inzake groenere omgeving; ter
kennisgeving aangenomen
nieuwsbrief info dorps- en wijkraden van 2/7; ter kennisgeving aangenomen
nieuwsbrief Team Sportservice Haarlemmermeer van 6/7; ter kennisgeving
aangenomen
mail van Henk Jan Boswijk inzake samenwerking DWR-en en gemeente van 8/7
met inspraak tekst ; Ann heeft hiervan kennisgenomen
activiteitenaanbod jeugd in de zomer vanuit de gemeente van 9/7; wordt geplaats
op onze website en Facebook
bomenrooilijsten van 10/7; wordt geplaatst op Facebook en website
HAP SV alarmlijn verwarde personen van 13/7; ter kennisgeving aangenomen

3. Notulen worden akkoord bevonden met dankzegging aan de maker ; we spreken af
dat zij voortaan op de website zullen worden geplaatst
4. Marianne heeft voorzitter van bewonersvereniging Vrijschot gemaild maar nog geen
reactie ontvangen; we zullen Petra vragen
5. Marianne heeft gesprek gehad met Bram Jansen, penningsmeester, en Conny
Tegelaars de Lange, secretaris wijkraad Overbos. Zij gaan ons ondersteunen waar
nodig is. Tevens kunnen wij informatie plaatsen in hun nieuwsbrief. Onze oproep voor
nieuwe leden zal in de komende nieuwsbrief , Facebook en Twitter worden geplaatst.
Marianne zal Ann aanmelden bij de netwerklunchen.

Zij heeft een mail ontvangen van Maria Drost inzake een bank bij het speelplaatsje
aan de Gudumholm. Deze ronde bank is destijds door de wijkraad gefinancierd.
Zij heeft contact gelegd met Gijs Heynis van Meerwaarde en hij zal in augustus met
twee jongelui bank gaan verven waarbij de kosten zullen worden betaald door de
wijkraad.
Tom zal KVK laten aanpassen door Marco te laten uitschrijven en Ann als voorzitter
te laten inschrijven. Bij de eerstvolgende vergadering komt er een
.
inschrijvingsformulier voor de functie van de nieuwe voorzitter Hiervoor is nodig een
kopie van een geldig legitimatiebewijs.
Marianne heeft nog nodig :
o code Facebook (Dave Bakker-du Plessis)
Reeds ontvangen van Marco :


: deurcode, statuten en draaiboek Wijkfeest (digitaal)

6. We sluiten af om 20.45 uur na een fijne vergadering met een paar nieuwe afspraken
en een nieuwe voorzitter

Volgende vergadering : dinsdag 18 augustus 2020 om 19:30 uur in ’t Kattegat

Vergaderingen in 2020: 18/8-15/9-13/10-17/11-15/12

Actiepunten:
Diverse mails plaatsen op website en
Facebook
Ann Aanmelden netwerklunch
Nieuw mailadres aanmaken voor Ann
Aanstellen nieuwe voorzitter
Subsidie info via Tom na 23/7/20
Status samenstellen wijkraad
Plannen komende jaar

Marianne
en Maret
Marianne
Marianne + foto op website plaatsen!
allen
Allen
Tom
allen
allen
Bijv. bewonersavond

