Notulen Stichting Boomberg 31 juli 2017
Aanwezig: Josien, Helmi, Patrick, Antoinette, Geert
Afwezig: Lambert
1. Opening door de voorzitter:
Helmi opent de vergadering.
2. Notulen en actielijst:
 Notulen vorige keer: Goedgekeurd.
 Actielijst: Zie bijgewerkte actielijst. Er is nog een informatiebijeenkomst geweest
over het Elckerlykplein. Het is nog onduidelijk of er voldoende draagvlak is voor
de huidige plannen. Buurtonderzoek heeft uitgewezen dat er behoefte is aan een
ontmoetingsplek, maar vanuit de buurt zijn er ook zorgen en bezwaren.
3. Bezwaarschriften:
 De status van de bezwaarschriften wordt besproken als Lambert weer terug is.
4. Kiescommissie
Het aantal stemgerechtigden is bekend. We kijken nu hoe we de stemming
kunnen organiseren. Een fraudevrij systeem wordt erg duur. Het zal dus een
combinatie gaan worden van stemmen via de computer en via briefjes.
De Gemeente heeft een bijdrage geleverd van 1.000 euro voor de organisatie.
De uitnodiging om je verkiesbaar te stellen ligt klaar.
5. Feest
De feestcommissie bestaat ondertussen uit 10 man / vrouw. In verband met de
kosten van een tent wordt momenteel gekeken naar een binnenlocatie.
6. Financiën
De acceptgiro’s zijn binnen. Deze gaan mee met de Boombergkrant van oktober.
7. Rondvraag
Er zijn twee medebewoners afgelopen tijd overleden die meerdere dagen in hun
huis hebben gelegen. Blijkbaar is er ook sprake van eenzaamheid en gebrek aan
sociale controle.
8. Sluiting, datum en plaats volgende vergadering
Volgende vergadering: 11 september 2017 (tbd).
Actielijst ter opvolging:
Nr
Actie
3105.04 Sonos lijkt een interessante prospect. Patrick
zal een naam doorgeven aan Geert.

Eigenaar
Patrick

Einddatum
14-6-2017

1004.03 Geert regelt met Josien dat voor de
jaarvergadering een machtiging op de site
staat.
Gesloten acties:
3105.01 Er zal een borreltje worden georganiseerd
voor de mensen die het krantje rondbrengen
(done)
3105.02 Geert en Patrick gaan met de briefschrijver in
conclaaf. (done)

Geert / Josien 10-5-2017

Josien

31-7-2017

Geert /
Patrick

31-7-2017

