
 Pagina 1 

 

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

14 oktober 2013 bij Willem Hesseling 
 

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. Frank heeft zich afgemeld en  

Angelique had onverwachts een andere afspraak. 
 

2. Mededelingen 
o Willem, Ben en Paul gaan naar het vrijwilligersfeest op 1 november van 

19.00 tot 21.00. Kaarten zijn binnen 
o Paul en Ger gaan naar de Groen Hartconferentie op 31 oktober in het 

stadhuis van Gouda 
o Paul en Willem gaan naar de cursus Inburgeren Andersom 
o 27 oktober is Auke Kleefstra uitgenodigd om een paar boomgaarden te 

bezoeken en om rassen te determineren, Auke is een fruitboom expert uit 
Friesland.  

o Frank is even geveld door wat gezondheidsproblemen. Hopelijk is hij er de 
volgende keer weer bij.  
 

3. Verslag vorige vergadering  
o Het verslag wordt goedgekeurd 

 
4. Afsprakenlijst 2 september 2013 

o De afsprakenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd 
 

5. Activiteitenplan voor 2014 
o Het activiteitenplan wordt goedgekeurd. 
 

6. Vergaderschema 2013/2014 
o Het vergaderschema voor 2014 wordt goedgekeurd. 
 

7. Financiën en subsidies 
o De secr. heeft via Groen Dichterbij een subsidie voor verdere  opleiding en 

begeleiding van de hoogstambrigade voor 2014 aangevraagd, hopelijk komt 
hier dan 1000 Euro voor beschikbaar 

o Cyclus zal door de werkgroep Groen ook worden gevraagd een bijdrage 
van Euro 600 te leveren voor opleiding in 2013 en wat gereedschap 
 

8. Overleg gemeente 
o Verslag schouw is door Ben gemaakt.  
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9. Werkgroepen stand van zaken 

o Verlichting, geen nieuws 
o Werkgroep Groen, José is hierbij aanwezig 

o VBB zal reageren op bericht van einde van landschapsbeheer Zuid-
Holland 

o Door de discussie met de selectie commissie van Groen Dichterbij is het 
idee om de organisatie van activiteiten zoals die van de 
hoogstambrigade toch op een andere wijze binnen de VBB te gaan 
organiseren. Volgende vergadering wordt dit een agendapunt. 

o Met IVN kan wellicht worden samengewerkt als het gaat om bijv. 
inventariseren kruiden etc. 

o Afspraken met Cyclus 
� In oktober wordt met Cyclus een budget voorstel besproken voor 

zowel aanschaf gereedschap als extra opleiding voor onze 
deelnemers aan de hoogstambrigade 

� 23 november is in Amersfoort uitreiking prijzen in kader van 
Groen Dichterbij. Jose/Ger en Willem gaan daar heen. 

� Boekje voor kinderen 

• Aan 1 school zijn nu boekjes gratis uitgedeeld 
o Werkgroep Ziekenhuis 
o Werkgroep Historie 

Paul zal een opzet maken voor onderbrengen historie op de website 
 

10. Evaluatie Goudse Hofsteden dagen 2013  
o Namens het bestuur van de GHD zijn Nelleke Beck en Bert Meekes 

aanwezig 
o De GHD 2013 waren weer een succes, over de organisatie is het 

bestuur op zich wel tevreden, evaluatie moet nog plaatsvinden. 
o Wel een tekort aan mensen en dus kon het werk niet goed worden 

verdeeld 
o Werven van nieuwe bestuursleden maar ook vrijwilligers is 

belangrijkste actie, ook voor VBB 
o Financiering wordt een probleem omdat traditionele sponsors afhaken, 

nieuwe bronnen moeten worden gevonden, crowdfunding etc.  
o Sandra v Veen is bereid gevonden een plan voor gebruik social media 

hiervoor uit te werken 
o In 2014 zullen de GHD op 17/18 mei plaatsvinden, bij de opening hoopt 

de VBB het eerste ex van het boekje over de Bloemendaalseweg aan 
te bieden. 

o Nelleke doet de suggestie om bij de Stichting Oude Mannenhuis een 
subsidie voor het boekje over de Bloemendaalseweg aan te vragen, 
van elk op de GHD verkocht ex. zou dan een klein bedrag naar de 
GHD stichting kunnen gaan. 

 
 

11. Relatiebeheer VBB 
o Diegene die zijn benaderd en hebben aangegeven lid te willen 

worden/blijven betalen toch nog geen contributie, hoe nu verder? 
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12. Verkeerssituatie op de weg 
o Volgende vergadering bespreken 

 
13. Wvttk 

 
14. Vlaggen 

o Volgende keer op de agenda 
 

15. Rondvraag 
 

16.  Volgende vergadering 
o Volgende bestuursvergadering op 25 november 2013 bij Paul. 

 
17. Sluiting 


