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Notulen(maandag(16(november(2020(
Aanwezig:
Ann Baarsen-Thiebosch
Hugo van der Wees
Ernst Groot
Tom
Maret
Marianne
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Afwezig met bericht:
1. Deze digitale vergadering wordt geopend door Ann
2. Behandeld en besproken zijn:
- mail van 14/10 stand van zaken subsidie dorps-en wijkraden van Henk-Jan
Boswijk; we waren helaas te laat voor eventuele reacties en mail wordt ter
kennisname aangenomen
-

mail van 15/10 participatieraad is op zoek naar nieuwe leden; Ann heeft zich
aangemeld en krijgt eind van deze week een gesprek

-

mail van 22/10 Save the date inzake halfjaarlijkse overleg DWR op 30/11
datum is reeds gewijzigd en wordt januari 2021

-

mail van 22/10 uitnodiging digitale overleg van DB kernen voor 17 november as.
Ann, Hugo en Marianne zullen aanwezig zijn

-

mail van 27/10 Michel Groenendaal wil zijn link plaatse op onze website
Marianne heeft hem reeds beantwoord dat wij geen commerciële instantie zijn

-

mail van 28/10 ondernemer in de klas 2020 van D66 ; wordt ter kennisname
aangenomen

-

mail van 28/10 verzoek van hr. De Vries, CU-SGP, om eens een vergadering bij
te wonen; Marianne zal hem uitnodigen op 11 januari 2021

-

mail van 28/10 info van Petra van Doorn in verband met het opstarten van een
buurtplatform; staat als punt 5 op de agenda

-

mail van 28/10 burgemeester heeft iedere zondag om 12.30 uur een
vragensessie op MeerRadio; ter kennisname aangenomen

-

mail van 29/10 afsluiting AED project Haarlemmermeer
Marianne zal overzicht van AED’s doormailen

-

mail van 6/11 project WoordVriend Meerwaarde; info zal worden geplaatst op
website en FB maar wij denken dat de meeste bewoners niet de handigheid
hebben om mee te doen

!
-

mail van 13/11 uitnodiging en agenda digitale bijeenkomst van DB kernen voor 17
november om 19.30 uur

-

mail van 13/11 nieuwsbrief info DWR met nieuwe datum halfjaarlijks overleg en
pakjesavond is in gevaar!

-

Mail van 12/11 Slimotheek geopend in de bieb in Hoofddorp; wordt ter
kennisname aangenomen

3. Notulen worden goedgekeurd
4.

-

Ann heeft geprobeerd contact op te nemen met eigenaar Skagerhof inzake een
vitrinekast maar helaas nog geen contact gehad; zij blijft proberen

-

Ann gaat brief met recent uittreksel KvK in orde maken voor Facebook in
verband met het opvragen van de wachtwoorden oude pagina

-

Marianne benadert Niels van Steijn, verslaggever Haarlemmermeer bij NH
Nieuws voor een telefonisch onderhoud samen met Ann

5. Marianne zal Petra mailen dat wij interesse hebben voor een buurtplatform.
Ernst en eventueel Hugo zijn bereid tijd daarin te steken. Zij willen wel graag
ondersteuning met het opzetten en onderhouden van zo’n platform.
6. Marianne zal STEC groep vragen om terugkoppeling van het interview inzake
Skagerhof wat zij samen met Ann heeft gevoerd
Brief die de bewoners hebben ontvangen in verband met het project inclusieve wijk
Bornholm zal Maret alsnog op FB plaatsen ingeval dat er bewoners zijn die deze brief
niet hebben gekregen in hun brievenbus
Tom refereert aan de mogelijkheid om kosten te declareren die gemaakt zijn door de
leden ; graag in dat geval factuur mailen
Hugo vermeldt nog dat de vergaderdag op website moeten worden aangepast.
De data van 2021 zullen ook worden vermeld zsm
7. We sluiten deze digitale vergadering af rond 21.00 uur.

Volgende digitale vergadering : maandag 14 december 2020 om 19:00 uur met afvaardiging
van de gemeente.
Vergaderingen in 2021: 11/1-8/2-15/3-12/4-17/5-14/6-12/7-16/8-13/9-11/10-15/11-13/12
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Actiepunten:
Brief opstellen tbv FB met recent uittreksel
KvK
Vergaderdata 2021 op website zetten
Eigenaar Skagerhof contacten
Petra mailen inz. buurtplatform
Koos de Vries CU/SGP uitnodigen
Niels van Steijn NH Nieuws uitnodigen
STEC groep informeren
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Ann
Marianne
Ann
Marianne
Marianne
Marianne
Marianne

Inzake vitrinekast

gesprek samen met Ann
Terugkoppeling gesprek

