Verslag van de bestuursvergadering van 24 maart 2016.
Aanwezig: Nel, Henk, Astrid, Jan, Arnoud, Martin, Marco, Annie vanaf 20.45 uur, Dick vanaf 21.15 uur
Afwezig: Gertjan (school)

Verslag begint om 20.45 met het afscheid van Henk Zwartenkot, onze penningmeester. Jan
overhandigt Henk een schitterende bos lentebloemen en bedankt hem voor de jaren dat hij actief is
geweest voor onze vereniging.

Voor de functie van Arnoud zal Martin een oproep plaatsen op Facebook met de voorkeur voor
iemand uit Reitdiephaven. Jan zal de tekst hiervoor aanleveren.
De verdeling van taken bespreken we na de ALV.
7.

Voorbereiding ALV 7 april 2016.
•
•

Annie maakt een lijst voor aanmeldingen.
Annie neemt de ledenlijst mee en houdt bij wie er aanwezig is.
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•

•
•
•
•
•
•

Alle commissies kunnen hun ppt presentatie naar Annie sturen (uiterlijk 4 april eind
van de dag). Annie maakt deze dinsdag/woensdag en Jan kan op donderdag 7 april
zijn akkoord hieraan geven.
Annie regelt bloemen voor Arnouds afscheid.
Annie regelt wijn voor de sprekers Henri Puma, wijkagent en Sikko Postma,
gemeente.
Marco vraagt of De Ideale Buurman de catering wil doen, na overleg besloten niet te
doen.
Boodschappenlijst wordt gemaakt en besteld bij de Jumbo, Annie i.o.m. Nel.
Marco regelt de beamer en scherm (Henk Z.).
Nel zorgt voor de stoelen in ons wijklokaal.

We zijn om 19.15 uur aanwezig zodat we alles kunnen opbouwen.
8.

Stand van zaken commissies
Verkeer en Vervoer, Astrid geeft aan dat er nu eindelijk met alle partijen tegelijk wordt
gepraat. Er zit weinig beweging in en VVN is uitgenodigd als onafhankelijke derde om de
patstelling in beweging te brengen.
Evenementencommissie, alles loopt en de ruimte in Reitdiephaven is nu leeg.

5.

Wijkwebsite, Dick Visser is hierbij aanwezig.
De oude was bijna allemaal span. We hebben nu een ander bij KeurigOnline € 3,=/maand
met wordpress. Hierdoor hebben we geen spam meer omdat de beveiliging vanaf het begin
beter is en automatisch gekoppeld is aan FB-feeds Reitdiepwijk en C&S , twitter en de
wijkkrant. Wat Henk betreft is het op, Dick is erg druk met zijn werk. De stukjes die gemaakt
zijn moeten worden bekeken door een techneut ofwel vormgever die verstand heeft van
wordpress. Astrid heeft zelf een webmaster die de kennis in huis heeft en dit tegen betaling
misschien wel wil doen. Astrid geeft de info aan Dick en op 31 maart komen Jan, Dick, Martin
en Astrid (& Henk als hij tijd heeft) bij elkaar om e.e.a. voor te bereiden. Er is een budget van
€ 500,= (of wat meer) beschikbaar.
Nu maar hopen dat redactie@Reitdiepwijk.nl vlot de lucht in kan.

9.

Sluiting : Jan sluit het overleg nadat niemand nog iets heeft voor de rondvraag.

Onze volgende vergadering is 1 juni (woensdag) i.p.v. 2 juni. Noteer dit vast in jullie agenda.

Vergaderdatum

Aktiepunt

Uitvoerder

19-11-2014

Herverdelen portefeuilles commissies, voorstel
maken
Bespreken budget C&S
Verzekering, inboedel en OZB op agenda
Begroting bestuur ivm nieuw wijklokaal op de
agenda
Facebookoproep plaatsen ivm vertrek Arnoud
ALV
Mail Bas Kobus beantwoorden over
speelplaatsinvulling

Jan

18-11-2015
21-1-2016
21-1-2016
21-1-2016
24-3-2016
24-3-2016
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Henk, Marco en C&S
Annie
Annie
Jan/Martin
Allen, zie hierboven
Annie

