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

10 februari 2014 bij Ben 
 

Aanwezig: Ben van der Beek 
  Willem Hesseling 

Paul Wennekes   
Afwezig: Angelique v d Berg 
  Frank van Liempt 
   

1. Opening. 
o De voorzitter opent de vergadering om 20.30.  

 
2. Mededelingen 

o Vergadering is met name bedoeld om de organisatie van VBB activiteiten 
door hierover een discussie te hebben met Titus en Jose over de 
organisatie van de hoogstambrigade.. 
 

3. Verslag vorige vergadering  
o Het verslag wordt goedgekeurd 

 
4. Afsprakenlijst 10 januari 2014 

o De afsprakenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd 
 

5. Activiteitenplan voor 2014 
o Het activiteitenplan wordt goedgekeurd. 
 

6. Vergaderschema 2014 
o Het vergaderschema voor 2014 wordt aangepast. 
 

7. Organisatie VBB en de werkgroepen 
o Het concept voorstel wordt besproken 
o Conclusie is dat principe van kamers alleen van toepassing is op de 
hoogstambrigade 

i. De taken etc. van de hoogstambrigade blijven hetzelfde 
o De overige werkgroepen blijven als werkgroep bestaan 
 

8. Verkeerssituatie op de weg 
o Ben maakt een nieuwe tekst als voorstel voor de ALV 
 

9. Financiën en subsidies 
o Sponsering van het boekje loopt goed, facturering gaat snel, ontvangen 
wat trager 

o Contributie opbrengsten zijn goed. Van aantal bewoners ontbreken nog 
gegevens! 
 

10. Overleg gemeente 
o Verslag van overleg met Anton wordt akkoord bevonden.  
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11. Historie incl. stand van zaken boek Cleywech 

o Presentatie op ALV zal na afloop plaatsvinden 
 

12. Voorbereidingen ALV 
o Ben regelt de Kinderboerderij 
o Stukken worden zowel via website als onder de nog niet leden op 
papier verspreid 
 

13. Relatiebeheer VBB 
o Van een aantal bewoners ontbreekt nog het e-mail adres.  
 

14. Stand van zaken werkgroepen 
o Nog geen beheerovk met Cyclus 
o Bosplantsoen gaat aangepakt worden 
 

15. Acties nav evaluatie Goudse Hofsteden dagen 2013  
o Overleg met Ton heeft plaatsgevonden zonder Willem 
o Ton wil graag vz blijven 
 

16. Nieuwe website, webmaster etc. 
o Website wordt geactualiseerd 
 

17. Vlaggen 
o Kosten zijn bij kleine bestelling relatief  hoog, op ALV melden 

 
18. Nieuws van het wijkteam 

 
19. Wvttk 

 
20. Rondvraag 

 
21.  Volgende vergadering 

o Volgende bestuursvergadering op 10 maart bij Frank. 
 

22. Sluiting 


