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

23 juni 2014 bij Paul 
 

Aanwezig: Ben van der Beek 
  Angelique v d Berg  

Willem Hesseling 
Paul Wennekes   

Afwezig:  Frank van Liempt  
 
   

1. Opening. 
o Bij de secr. is een verzoek binnen gekomen  van het bestuur van de GHD 

om over een voorval tijdens de GHD te praten. Ben zal hierover contact met 
ze opnemen. 

 
2. Mededelingen 

o Aan de directies van Promen en Cyclus is een brief gezonden over ten 
onrechte gebruik maken van de weg. Effect is nu al merkbaar, hopelijk ook 
voor langere tijd. 
 

3. Verslag vorige vergadering  
o Het verslag wordt goedgekeurd 

 
4. Afsprakenlijst 12 mei 2014, Activiteitenplan en Vergaderschema 

o De afsprakenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd 
o Volgende keer een discussie over de jaaractiviteiten in vervolg op de 

organisatie discussie 
o Het vergaderschema voor 2014 wordt aangepast. Willem en Paul zijn er 1 

sept niet, 15 sept is de nieuwe datum 
 

5. Historie incl. stand van zaken boek Cleywech 
o Verkoop boek loopt nog goed, grote kans op een groot batig saldo. Bestuur 

keurt het goed dat de redactie met partners dit gaat vieren tijdens een 
dinertje. In augustus bekijken of nieuwe oplage nodig is 
 

6. Evaluatie Groenmarkt 
o Volgende keer op agenda, als Frank er bij is. 

 
7. Evaluatie NL Doet 

o Volgende keer op agenda, als Frank er bij is. 
 

8. Voorbereidingen barbecue 
o Morgen overleg over de barbecue met de hele organisatie. 

 
9. Organisatie VBB en de werkgroepen 

o De volgende keer op de agenda incl. onze rol t.a.v. GHD 
 

10. Verkeerssituatie op de weg 
o In oktober weer oppakken 
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11. Financiën en subsidies 

o In oktober weer oppakken 
 

12. Evaluatie GHD 
o In oktober weer oppakken 

 
13. Overleg gemeente 

o Ben maakt verslag van de schouw 
 

14. Acties n.a.v. ALV 
o Pakken we in oktober op 

 
15. Stand van zaken werkgroepen 

o Niet besproken 
 

16. Stand van zaken website  
o Wordt binnenkort geactualiseerd 

  
17. Nieuws vanuit het wijkteam 

o Volgende vergadering 
 

18. Rondvraag 
 

19. Volgende vergadering 
o Volgende bestuursvergadering op 15 september bij Angelique. 

 
20. Sluiting 


