Notulen Stichting Boomberg 19 september 2017
Aanwezig: Josien, Helmi, Antoinette, Lambert, Geert
Afwezig: Patrick
1. Opening door de voorzitter:
Helmi opent de vergadering.
2. Notulen en actielijst:
• Notulen vorige keer: Goedgekeurd.
• Actielijst: Zie bijgevoegd.
3. Status verkiezingen:
• Bereik van de oproep om verkiesbaar te stellen: De kiescommissie zit er
momenteel meer bovenop.
• Aanmeldingen: Er zijn momenteel 7 aanmeldingen, waardoor er nog erg weinig
te kiezen valt.
• Omdat er zo weinig aanmeldingen zijn, is er besloten om de einddatum voor
aanmeldingen te verplaatsen. Aanmelding zal mogelijk zijn tot 20 oktober.
• Stemwijze: De wijze van stemmen is nog nader te bepalen.
• Begroting verkiezingen: De kosten zullen niet uitkomen boven het door de
Gemeente beschikbaar gestelde bedrag.
4. Status feest, inclusief begroting (Antoinette)
•
•
•

Karakter (inhoud) feest en doelgroep(en): Er zullen 2 ruimtes zijn, waardoor er
zowel gelegenheid is om te dansen als ook om met elkaar te praten.
Aanmeldingen: Dit loopt aardig. Men zit momenteel op ongeveer 100
(verwachte) aanmeldingen. Er moeten er dus wel nog een aantal bij komen.
Begroting feest: Het idee is om quitte te spelen en wellicht ook nog wat mensen
te verleiden tot een bijdrage aan de Stichting. De opbrengst hangt af van de
kaartverkoop en het aantal verkochte consumpties.

5. Ingekomen stukken, voor zover niet separaat op de agenda opgenomen
• Nieuwe zaken
o Mail Ilja Aarts: Er is een eerste contact geweest. De Stichting is zich
wel bewust van het feit dat het hier een commercieel bedrijf
betreft.
o Zienswijze Bergweg 14a: Loopt.
o Een bewoonster van de Sterrelaan heeft gevraagd naar
speelmogelijkheden voor kinderen. Als bestuur kunnen we wel
helpen en adviseren, maar het initiatief dient van de bewoners zelf
te komen.
o Blijdensteinlaan 4: Zienswijze wordt momenteel opgesteld.

6. Rondvraag / Overige opmerkingen rond portfolio
Geen opmerkingen.

7. Sluiting, datum en plaats volgende vergadering
Volgende vergadering op 16 oktober.

Actielijst ter opvolging:
Nr
Actie
3105.04 Sonos lijkt een interessante prospect. Patrick
zal een naam doorgeven aan Geert.
Geert heeft contact met Sonos. Nader bericht
volgt.
1004.03 Geert regelt met Josien dat voor de
jaarvergadering een machtiging op de site
staat.
Via ING zal worden gevraagd om een incasso
contract.

Gesloten acties:

Eigenaar
Patrick

Einddatum
14-6-2017

Geert / Josien 10-5-2017

