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

13 oktober 2014 bij Ben 
 

Aanwezig: Ben van der Beek 
  Angelique v d Berg  

Willem Hesseling 
Frank van Liempt  
Paul Wennekes   

Afwezig:   

 
   

1. Opening en mededelingen 
o Iedereen welkom geheten door vz. 
o Paul is aanwezig geweest bij de presentatie van het plan voor de polder 

Bloemendaal.  Men wil veel maar nergens is geld voor!! 
o Ben heeft morgen overleg met twee bestuursleden van de GHD nav de 

GHD van 2014 
o Willem heeft donderdag overleg met het bestuur van de GHD over hoe 

verder de komende jaren 
o Overleg geweest met de BSO in de WILO, gebruik grasveld door hen aan 

het Anemoonpad is geen probleem. Dat wordt het wel als een aparte 
vergunning is vereist!! Geen precedent werking. 

o Uitje met de hoogstambrigade aan het boomkwekerijmuseum in 
Waddinxveen was een groot succes ondanks de regen.  

 
 

2. Verslag vorige vergadering  
o Aanvulling: Frank geeft aan dat hij zich bij de eerst volgende ALV niet meer 

herkiesbaar wil stellen. Na een lange periode als bestuurslid wil hij ander 
vrijwilligerswerk gaan aanpakken. 

o Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Afsprakenlijst 23 juni 2014, Activiteitenplan en Vergaderschema 2014/15 
o De afsprakenlijst, het activiteitenplan en het vergaderschema worden 

doorgenomen en geactualiseerd 
 

4. Organisatie VBB en de werkgroepen 
o Als vervolg op vorige vergadering gemaakte afspraken zal een overleg met 

de kerngroep van de hoogstambrigade opgestart worden.  
o Afspraak met het bestuur van de GHD is door Willem al gemaakt. 

 
5. Visie op verkeerssituatie op de weg, stand van zaken 

o Ben en Willem gaan hier samen vorm aangeven, komt volgende 
vergadering weer aan de orde 

 
6. Financiën,contributies en acties, sponsors stand van zaken, donateurs 

o Financieel staan we er prima voor, dankzij de extra opbrengsten van het 
boek! 
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o Wellicht nu ook een vlaginitiatief mogelijk 
 

7. Acties n.a.v. ALV 
o Ben maakt een tekstvoorstel waarin we de stand van zaken melden en 

daarna volgt een nieuwsbrief. 
 

8. Stand van zaken werkgroepen 
o Willem zal een overleg tussen de kerngroep en Cyclus bijwonen waarin het 

beheer van de boomgaarden aan de orde is 
o Ben en Paul komen morgen bij elkaar om over de opzet van historie op de 

website te overleggen 
 

9. Stand van zaken website  
o Ben gaat de website moderniseren en actualiseren 

 
10. Rondvraag en sluiting 

 
Afspraak volgende bestuursvergadering op 24 november bij Frank. 

 
 
 


