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

12 januari 2015 bij Willem 
 

Aanwezig: Angelique v d Berg 
Willem Hesseling 
Frank van Liempt  
Paul Wennekes   

Afwezig:  Ben van der Beek  
 
   

1. Opening en mededelingen 
o Iedereen welkom geheten door vz. 
o Ben heeft zich afgemeld, bereidt wel stukken ALV voor 
o Nieuw boek uit over Ridder van Cats, Paul maakt stukje voor nieuwsbrief 
o Engbert meldt dat de plannen voor B’weg 48 er zijn, Willem neemt contact 

op met de gemeente 
o Paul meldt dat de statuten gevonden zijn, papieren ex. zijn beschikbaar, 

hele VBB archief gaat uitgezocht worden. Alleen wat historisch gezien 
relevant is blijft behouden. De electronische stukken komen als dat kan in 
een elektronisch archief dat via internet is te benaderen 
 

2. Verslag vorige vergadering  
o Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
3. Afsprakenlijst  24 november 2014, Activiteitenplan en Vergaderschema 

2015 
o De afsprakenlijst, het activiteitenplan en het vergaderschema worden 

doorgenomen en geactualiseerd 
 

4. Organisatie VBB 
o Overleg met de kerngroep van de hoogstambrigade moet nog plaatsvinden.  
o Overleg met alle verenigingen/stichtingen langs de weg over de Goudse 

Hofstedendagen heeft plaatsgevonden. Conclusies zijn getrokken en zullen 
26 januari met alle betrokken partijen worden doorgenomen. 
 

5. Visie op verkeerssituatie op de weg, stand van zaken 
o Ben en Willem hebben deze visie vorm gegeven maar deze is nog niet 

verspreid, komt volgende vergadering weer aan de orde.  
o Afspraak met de wethouder Hilde Niesen gaat er 28 januari komen, Willem 

en Ben gaan daar naar toe.   
 

6. Financiën,contributies en acties, sponsors stand van zaken, donateurs 
o Financieel staan we er prima voor, dankzij de extra opbrengsten van het 

boek!  
o 50 extra boeken zijn besteld 
o Wellicht nu ook een vlaginitiatief mogelijk 
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7. Acties n.a.v. ALV 
o Ben heeft een nieuwsbrief met de reactie van het bestuur gemaakt. 

 
8. Stand van zaken werkgroepen 

o Naar aanleiding van het snoeien van een tiental bomen bij het 
bosplantsoen door het ziekenhuis hebben Robert Kees en Willem 
overleg gevoerd met het ziekenhuis. Ziekenhuis heeft excuses 
aangeboden en zal als compensatie verzoeken van de VBB uitvoeren. 
Bevestiging op papier ontbreekt nog. 

 
9. Stand van zaken website  

o De bestaande website met nieuwe functionaliteit is deels al in de lucht. 
 

10. Rondvraag en sluiting 
 
Afspraak volgende bestuursvergadering op 16 februari bij Paul. 
 


