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

25 november 2013 bij Paul Wennekes 
 

Aanwezig: Ben van der Beek 
  Willem Hesseling 

Paul Wennekes  
Angelique v d Berg 
  

Afwezig: Frank van Liempt  
   
 
  

1. Opening. 
o De voorzitter opent de vergadering om 20.30. Frank heeft zich afgemeld 

maar is zo juist door Willem en Paul bezocht om hem beterschap te wensen. 
 

2. Mededelingen 
o Ons hoogstamproject is niet als icoonproject gekozen 
o De vrijwilligersavond is bezocht evenals de Groene Hart conferentie 

 
3. Verslag vorige vergadering  

o Het verslag wordt goedgekeurd 
 

4. Afsprakenlijst 14 oktober 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 aanvraag bij Groen Dichterbij van een subsidie voor verdere  opleiding 

en begeleiding van de hoogstambrigade is daar goedgekeurd en naar het 
ministerie van EZ gezonden. In december horen we de definitieve uitslag. 

o Frans zal een training voor de hoogstambrigade verzorgen, kosten zijn voor 
rekening Cyclus!! 

o Paul en Ben zullen zorgen dat alle sponsors voor het boekje een factuur 
voor het toegezegde bedrag ontvangen. Ook de stichting Oude Mannenhuis 
zal worden gevraagd te sponsoren evenals de gemeente Gouda en alle 
ondernemers langs de weg. 

o Willem zal nog eens de kosten van een vlag nagaan 
 

8. Overleg gemeente 
o Met Anton v d Linde moet in dec. een afspraak worden gemaakt.  

 
 
 



 Pagina 2 

 

9. Werkgroepen stand van zaken 
o De organisatie van de VBB en de werkgroepen daaronder is de volgende 

vergadering het enige agendapunt!! 
o Verlichting, geen nieuws 
o Werkgroep Groen,  

o Afspraken met Cyclus 
� Concept overeenkomst met Cyclus is in de maak. De vz vindt de 

huidige afspraken en met name die tav de bijdrage van Cyclus in 
de kosten voor de hoogstambrigade te vrijblijvend. Volgende keer 
wil de vz aan het overleg met Cyclus deelnemen. 

o Werkgroep Ziekenhuis. In laatste overleg leek het erop of alle afspraken 
zouden worden nagekomen. 

o Werkgroep Historie 
Paul zal een opzet maken voor onderbrengen historie op de website 

 
10. Acties nav evaluatie Goudse Hofsteden dagen 2013  

o Namens het bestuur van de GHD zijn Nelleke Beck en Bert Meekes 
aanwezig 
o Werven van nieuwe bestuursleden maar ook vrijwilligers is 

belangrijkste actie, ook voor VBB 
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. 

 
11. Relatiebeheer VBB 

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

12. Verkeerssituatie op de weg 
o Paul en Ben maken een samenvatting van het bestuursstandpunt. 

Bespreken op ALV 
 

13. Wvttk 
 

14. Vlaggen 
o Volgende keer op de agenda 
 

15. Rondvraag 
 

16.  Volgende vergadering 
o Volgende bestuursvergadering op 13 januari bij Angelique. 

 
17. Sluiting 


