Op 4 november heeft de buurtvereniging Dammers & Dijckers zijn eerste
ledenvergadering gehouden in het buurtcafé “In de Roode Kaper Prins”
Aantal aanwezigen: 73 leden
1] Opening en mededelingen
Ed opent de 1e ledenvergadering van de Dammers & Dijckers en is
tevreden over de opkomst. Alle stoelen en banken zijn bezet en zijn dus
niet voor niets neergezet. Er zijn leden die zelfs moesten blijven staan.
Mededelingen:
- Onze buurtvereniging heeft een eigen web-site die het bekijken meer
dan waar is. www.dammersendijckers.nl
- Er staat een ideeënbus, waar iedereen die een idee heeft deze in de
bus kan droppen.
- Oproep aan de leden om foto’s , film en verhalen over de feesten aan
ons door te geven voor een speciale DVD die voor de buurt zal worden
gemaakt.
2] Stemming over het voortbestaan van de buurtvereniging
Er zijn geen tegenstemmers, dus is het voortbestaan van de Dammers &
Dijckers een feit.
3] Doelstelling van de buurtvereniging en hoogte van de contributie
Er zal ieder jaar een ledenvergadering worden gehouden.
Rondom Koninginnedag zullen we een aantal activiteiten gaan organiseren die
zullen bestaan uit bv een wandeltocht, een koebotenrace, een buurtfeest, een
kofferbakmarkt etc.
Buurtcontibutie:
Het bestuur doet een voorstel van € 6,50 per jaar / per huisnummer
[ dit met een knipoog naar het feestjaar, 650 jaar stadsrechten]

Een aantal leden vinden dat te weinig. Wat kun je nu nog organiseren voor
zo’n klein bedrag? We besluiten toch het voorstel te handhaven gezien het
feit dat we nog een aardig potje van de feesten hebben overgehouden en
ook om zoveel mogelijk leden te behouden.

4] Samenstelling van het bestuur en herverkiezingsschema
Voorzitter:
Ed Willms
Secretaris:
Ton Meijer
Penningmeester: Anja Visser
Bestuursleden:
Manon Reede, Garrelt Bont, Claudia Meij en Martin
Tellekamp
Om de twee jaar zullen er 2 bestuursleden aftredend zijn.
Het schema voor de aftredende bestuursleden zal voor de volgende
ledenvergadering kenbaar worden gemaakt.
Opmerking van Meino de Jong:
Er zitten uit één familie twee bestuursleden in het bestuur!
Deze opmerking is terecht en zal ter hand worden genomen en door het
bestuur worden opgelost.
5] Jaarbalans 2004 en samenstelling kascontrole commissie
We hebben de jaarbalans over 2004 laten controleren door Administratie
kantoor Waterland en is goedgekeurd. Hierbij wordt de penningmeester
décharge verleent.
De kascontrole commissie voor 2005 zal bestaan uit:
Onno van de Geer en Anita Steur. Reserve: Leo Beekmans
6] Financieël verslag 2005 tot nu toe
We hebben momenteel een positief saldo van € 11.290,= en dit wordt
door de leden met applaus beantwoord.
7] Ingekomen stukken
Bij het bestuur is een verzoek binnen gekomen om de nieuwe kerststal, die
door de fa Leguit en Roos en Herman van Elteren wordt gemaakt, om deze
te sponsoren door de buurtvereniging Dammers & Dijckers.
Wij hebben al langer het idee om een project te sponsoren wat “blijvend”
is voor onze stad, en op deze manier komen wij de fa Leguit en Roos een
keertje tegemoet in de kosten voor een project welke ook nog eens in onze
buurt staat.
Muus de Groot heeft voor ons een begroting opgezet en de kosten voor
deze kerststal zal ongeveer tussen de € 1.000,= en € 1.300,= bedragen.
Dit voorstel wordt door de leden unaniem aangenomen en wij zullen namens
Muus de fa Leguit en Roos in kennis stellen van ons voornemen.

8] Rondvraag:
Josephine Baker: Blijft het buurtcafé bestaan?
- nee,helaas zal na 1 januari alles worden ontmanteld
Hans van Harten: Worden de tekeningen die in het café hangen geveild?
- nee deze zijn eigendom van de fa de Groot
Is er uitzicht op een nieuwe lokatie voor een café?
- nee nog niet, in de toekomst misschien
Co Steur:
Is het een idee om de wedstrijd Kolonisten uit te
breiden met meerder spelen zodat er een speler van
het jaar komt?
- we zullen gaan kijken of dit mogelijk is.
Mededeling van het bestuur:
Na de pauze zal Peter van Maanenberg een speciale DVD vertonen van
activiteiten die door de Dammers & Dijckers zijn georganiseerd voor, tijdens en
na de feesten. Deze DVD duurt ca 55 minuten.
In het najaar van 2005 komt er een dubbel DVD uit speciaal voor de leden van de
D & D die zal bestaan uit een film van ca 120 mm en een foto DVD met foto’s van
de feesten.
Middels een buurtbrief zullen de leden hierover verder in kennis worden gesteld.
Op 17 december zal er opnieuw “Flaneren in oude sferen” plaats vinden op de
Haven, ’t Zand , Fluwelenburgwal en Beestenmarkt, tussen 17.00 en 21.00 uur.
Wij hopen dat iedereen nog éénmaal massaal zijn pak aan zal trekken en genieten
van het sfeertje die ook vorig jaar er was.
Na afloop van het flaneren, zal de Roode Kaper Prins nog één keer voor iedereen
open zijn voor. Dus grijp deze kans en we maken er nog één keer een feest van!!
Volgende vergadering zal plaats vinden in het voorjaar van 2006.
Ed bedankt alle aanwezigen op deze 1e ledenvergadering en sluit de vergadering.
[tijd voor de borrel]

secretaris,
Ton Meijer

