
 Pagina 1 

 

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

24 november 2014 bij Frank 
 

Aanwezig: Ben van der Beek 
Willem Hesseling 
Frank van Liempt  
Paul Wennekes   

Afwezig:  Angelique v d Berg 
 
   

1. Opening en mededelingen 
o Iedereen welkom geheten door vz. 
o Johan van de Zorgboerderij is overleden 

 
2. Verslag vorige vergadering  

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 
o Overleg met de kerngroep van de hoogstambrigade moet nog plaatsvinden.  
o Overleg met bestuur GHD heeft plaatsgevonden, afgesproken is om 

allereerst alle verenigingen/stichtingen langs de weg te benaderen om hun 
mening over de GHD te vragen. Daarna komen er gezamenlijke 
bijeenkomsten met alle betrokken partijen. 
 

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! Besluit om tzt nog 50 boeken te bestellen 
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 heeft een overleg tussen de kerngroep en Cyclus bijgewoond waarin 
het beheer van de boomgaarden aan de orde was. Cyclus heeft mooi 
rapport over alle boomgaarden. Per jaar is er 1000 Euro beschikbaar voor 
opleidings en andere doeleinden!! Over boomgaard aan Bieslookpad komt 
een apart overleg, te nat om in zijn geheel als boomgaard te gebruiken, 
deel willen we wel handhaven 

o Ben en Paul hebben een opzet voor de historie op de website gemaakt 
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o Laatste overleg met ziekenhuis geweest, RK Henry is nu namens de VBB 
en bewoners de contactpersoon, alles is inmiddels gerealiseerd. 
Werkgroep is wel tevreden, alles is netjes afgerond. Robert Kees zal 
worden gevraagd het bestuur te informeren als er iets is. 
 
 

9. Stand van zaken website  
o De bestaande website met nieuwe functionaliteit gaat binnenkort in de lucht, 

daarna wordt website gemoderniseerd 
 

10. Rondvraag en sluiting 
 
Afspraak volgende bestuursvergadering op 12 januari bij Willem. 
 


