Agenda vergadering Dorpsraad Aartswoud
Dorpsraadvergadering 7 mei 2019
Locatie:
Frank van Staveren
Aanwezig:
Daan Gouwens, Katja Goedhart, Pieter Jonkers,
Frank van Staveren, Marieke Hekker
Afwezig:
Jacco Bos
1. Opening en mededelingen
Voorzitter opent de vergadering.
2. Ingekomen stukken
We hebben een mail ontvangen over 75 jaar vrijheid in Opmeer. Vraag is of andere
stichtingen en verenigingen in Aartswoud die ook hebben gehad. Marieke vraagt dit na.
Ook is er een mail van Kerstsfeer binnengekomen en die is niet voor ons bestemd. Katja
koppelt dit terug.
3. Notulen vorige keer
Goedgekeurd en worden rondgemaild.
4. Aanjagers Muziek
Katja heeft Ossenworstgenossenschaft gesproken en idee is om iets met een amateurkoor te
doen tussen zomervakantie en kerst. Pieter en Frank hebben allebei een connectie die ze
kunnen vragen als dirigent. Subsidie moet voor eind 2019 zijn besteed.
5. Voortgang convenant
Wordt deze week over besloten in de gemeenteraad. Zodra het definitief is op website
zetten.
6. Nieuwjaarsreceptie 2020
Mag in de kerk en dan mag er ook alcohol geschonken worden. We mogen alleen geen geld
vragen voor entree of consumptie. Bestuur kerk Aartswoud is er ook mee akkoord dat het in
de kerk is.
Katja wil uitnodiging maken t.z.t. en zorgt dat kerstbomen in de kerk blijven staan. Riet
vragen voor de catering doet Daan. Geen koffie en gebak! Hapjes en drankjes (bier, wijn,
fris. Welkomstdrankje!). Live muziek door lokale muzikanten (jeugd). 21.00 uur is eindtijd
en daar houden we ons ook aan. Daan heeft aktielijst/draaiboek gemaakt voor
jaarvergadering en die kunnen we ook gebruiken voor de nieuwjaarsreceptie. Audio voor
speech burgemeester. Activiteiten en verenigingen in het licht zetten d.m.v. foto’s met
onderschrift Hanneke de Boer vragen voor foto’s vragen doet Frank. Frank kijkt ook hoe de
foto’s opgehangen kunnen worden of met een beamer op de muur. Dronefilmpje van
Aartswoud. Zitplekken voor ouderen. Aankleding tafels vraagt Daan aan Anneke.
7. Bestemming Bongerd/Wilhelminalaan
In de besluitenlijst B&W stond een agendapunt over de bestemming van de Bongerd en
Wilhelminalaan. Dorpsraad Aartswoud gaat navraag doen naar dit initiatief.
8. Informeel zorgoverleg
We hebben een uitnodiging gekregen voor het informeel zorgoverleg. Gaan we niet naartoe.
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Niet relevant voor ons.
9. Lidmaatschap Dorpswerk Noord-Holland
Komt niets nuttigs voor ons uit. We gaan opzeggen. Gaat Pieter regelen.
10. Rondvraag
Er is een journalist van een landelijk dagblad die een artikel wil schrijven in relatie tot de
cross. Die zoekt contactpersonen:
Roelof Hulzebos, Margriet Brouwer, Hanneke de Boer, Roelof Hovinga, Jan Dirk Rooker,
Sjaak Verwer, schoolstraat 65 (naast Jan Dirk), Enno Andringa, Johan van Nieuwenhuizen/
Ada, Emile van Liere. Ik mail lijstje aan Mirjam en zij benadert de mensen of Tjerk contact
met ze mag opnemen.
Punt voor volgende overleg: content website.
6 januari voorbereiding jaarvergadering bij Marieke
16 december voorbereiding nieuwjaarsreceptie bij Pieter
Jaarvergadering als vast agendapunt voor komende vergaderingen
Nr

Datum

Wie

Wat

Wanneer

00016

30-11-2015

Pieter

Kamer van Koophandel updaten.

doorlopend

00068

19-03-2018

Katja/Daan

Katja houdt de ontwikkelingen m.b.t. Lelystad in de
gaten

doorlopend

00074

14-05-2018

Frank

Volgen ontwikkelingen Provincie over rotonde
Westfriesedijk

doorlopend

00076

14-05-2018

Katja/Pieter

Maken nieuwe website

31-12-2019

00079

17-09-2018

Frank/Daan

Periodiek vuilnisbak IJsbaan legen

Doorlopend

00081

18-03-2019

Allen

(Pas)foto aanleveren

15-07-2019

00082

18-03-2019

Jacco

Aanvragen meerjarige subsidie

01-06-2019

00085

18-03-2019

Pieter

Uitnodigen organisatie Vitale Leefomgeving

15-07-2019

00090

07-05-2019

Marieke

75 jaar vrijheid mailen

15-07-2019

00091

07-05-2019

Katja

terugkoppeling mail kerstsfeer

15-07-2019

00092

07-05-2019

Katja

dirigent koor benaderen

15-07-2019

00093

07-05-2019

Katja

Uitnodiging maken nieuwjaarsreceptie

01-12-2019

00094

07-05-2019

Katja

Zorgen dat kerstbomen blijven staan in de kerk t.b.v.
nieuwjaarsreceptie

24-12-2019

00095

07-05-2019

Daan

Met Riet catering regelen voor Nieuwjaarsreceptie

01-12-2019

00096

07-05-2019

??

Audio regelen voor speech burgemeester

01-12-2019

00097

07-05-2019

Frank

Foto’s activiteiten en verenigingen vragen bij HdB

01-11-2019

00098

07-05-2019

Frank

Beamer of ophangmogelijkheid foto’s

01-12-2019

00099

07-05-2019

??

Dronefilmpje Aartswoud

01-12-2019

00100

07-05-2019

??

Zitplekken voor ouderen regelen
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00101

07-05-2019

Daan

Aankleding tafels regelen met Anneke

00102

07-05-2019

??

Live muziek door lokale muzikanten

00103

07-05-2019

??

Navragen op De Bongerd/Wilhelminalaan op
besluitenlijst B&W
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