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Notulen van de gehouden vergadering van het 
Bestuur van de Vereniging Bescherming Bloemendaalseweg op  

14 januari 2013 bij Ben van der Beek 
 
Aanwezig: Willem Hesseling     

Paul Wennekes  
Ben van der Beek 
Angelique v d Berg 
Frank van Liempt 
 
 

Afwezig: Jose Lemmen (Werkgroep Groen) 
 
  

1. Opening. 
o De voorzitter opent de vergadering om 20.30 en heet iedereen welkom.  

 
2. Mededelingen 

o Op 16 maart is de schoonmaakochtend, activiteit is aangemeld bij NL Doet 
en subsidie van Euro 50 is aangevraagd. 

o De Kinderboerderij heeft het Keurmerk Kinderboerderijen behaald, Ben 
regelt namens de VBB een felicitatie 

o Van de RABO is bericht ontvangen dat Euro 2500 subsidie is toegekend 
voor het boekje voor kinderen in de boomgaard. Ben stuurt een nota aan 
de RABO voor dat bedrag! 

o Met de oplevering van de nieuwe website is een groot project van met 
name Ben afgerond. Ziet er fantastisch uit. Ben wordt door het hele 
bestuur gefeliciteerd met dit prachtige resultaat. 
 

3. Verslag vorige vergadering  
o Het verslag wordt goedgekeurd 

 
4. Afsprakenlijst 26-11-2012 

o De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd 
 

5. Activiteitenplan voor 2013 
o Op de lijst worden de activiteiten voor 2013 waar nodig (opnieuw)  
ingepland. Nieuwjaarsborrel bij Willem kan dit jaar niet doorgaan! 

 
6. Vergaderschema 2013 

o Het vergaderschema 2013 wordt goedgekeurd. 
 

7. Voorbereiden ALV 
o Het concept jaarverslag wordt besproken en Paul zal de aanpassingen 
aanbrengen en de aanvullingen van de verschillende werkgroepen nog 
toevoegen. 

o Ben maakt de financiële bijdrage 
o Paul zal zich op de ALV herkiesbaar stellen 
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8. Werkgroepen stand van zaken 
o Werkgroep Groen 
Volgende keer op de agenda en José uitnodigen. 

o Werkgroep Lief en Leed 
o Werkgroep Ziekenhuis 
Frank levert voor het jaarverslag een korte tekst aan. 

o Werkgroep Historie 
Boekje vordert, subsidie aanvraag is door RABO afgewezen. Willem en 
Angelique kijken nog eens naar de formulering van de aanvraag ook voor 
toekomstig gebruik. Het doel moet wat anders worden geformuleerd en de 
doelgroep wellicht geherdefinieerd. 

 
9. Overleg gemeente 

o Frank heeft  nogmaals een autoverkeerstelling op de Bloemendaalseweg 
uitgevoerd. Het aantal auto’s dat ten onrechte in de ochtendspits over deze 
weg rijdt is erg beperkt. Hoe nu verder wordt op de ALV met bewoners 
afgestemd. 

o Brommers op de weg zijn wel een groeiend probleem 
o Op 21 dec heeft opnieuw overleg met de gemeente plaatsgevonden. 
Hiervan is een apart verslag gemaakt. 

 
10. Goudse Hofsteden dagen 2013 

o Frank woont 6 febr. de vergadering namens de VBB bij 
 

11. Acties voor zowel monument jeugdfarm als plaquette brug joodse 
begraafplaats  
o Tekst voor de plaquette voor de Catharinahoeve is gemaakt en aan 
vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap gezonden voor 
commentaar. De tekst voor de brug naar de joodse begraafplaats is ook af. 

 
12.  Nieuwsbrief plannen (zie 13) 

 
13. Nieuwe website 

o Ben heeft de nieuwe website opgeleverd incl. de mogelijkheden om via mail 
de nieuwsbrieven te verspreiden. Nieuws kan nu ook direct op de website 
worden gezet waarbij automatisch iedereen wordt geïnformeerd. Ben gaat 
les geven aan diegene die nieuws direct op de website kunnen zetten ook 
de hoogstambrigade hoort daarbij. 

 
14. 2222. 

 
15. Wvttk 

 
16. Rondvraag 

 
17.  Volgende vergadering 

o Volgende bestuursvergadering op 18 februari 2013 bij Willem. 
 

18. Sluiting 


