Verslag ledenvergadering 23 maart 2007
Lokatie: Lutherse Clubhuis, Zuideinde Monnickendam
Aanwezig:
Afwezig:

31 leden + 5 bestuursleden
Anja Visser en Martin Tellekamp

1] Opening door voorzitter Ed Willms

Ed heet alle aanwezigen van harte welkom op de 3e ledenvergadering
2] Ingekomen stukken en mededelingen

Niet in de vergadering gemeld, maar langs deze weg willen we Cor Greuter
bedanken voor de onze nieuwe publikatiekast en Peter van Maanenberg
voor zijn inzet m.b.t. realisatie van de kerstboodschap
3] Goedkeuring jaarverslag 25 maart 2006

Door de leden zijn geen aanmerkingen op het verslag van 2006 en worden
dus bij deze goedgekeurd
4] Financieel verslag van de penningmeester

Bij afwezigheid van de penningmeester, Anja Visser, wordt door Ed het
financieel overzicht voorgelezen.
In totaal hebben we ca € 324,00 ingeboet op ons totaalbedrag. Dit kwam
met name door het verlies wat we leden met de 2e Kofferbakmarkt. Het
weer was dermate slecht dat er niemand op kwam dagen en wij daarom
geen inkomsten hadden.
Zie voor de inhoud het bijgevoegde financieel overzicht.
5] Verslag van de kascontrole commissie

Door de kascommissie, Anita Steur en Onno van de Geer zijn de boeken
gecontroleerd en accoord bevonden. Hiermee wordt de penningmeester
decharge verleent.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit: Germa Makaay en Peter van
Maanenberg. Reserve is Jolanda Uidam
6] Aftredende bestuursleden

De bestuursleden Anja Visser en Martin Tellekamp zijn aftredend en niet
meer herkiesbaar. Het bestuur draagt de volgende bestuursleden voor:

Anita Steur voor de functie penningmeester en Meino de Jong voor
bestuursfunctie algemeen
Voor deze vergadering zijn geen nieuwe personen aangedragen en dus zijn
de nieuwe bestuursleden aangenomen.
7] Activiteiten 2007
- maand april:
Ophalen buurtcontributie

Het bedrag voor de contributie zal € 6,50 blijven per huisadres.
Vrijwilligers die mee willen doen om de contributie op te halen zijn:
Evert van Zanen, Joke Middelbeek, Marieke Tolman, Henk Makaay,
Chireen en Xander Mohrmann
Er zal een overzicht worden gemaakt wie welk gedeelte van de buurt voor
zijn / haar rekening zal nemen.
Besloten wordt om niet alleen de leden na te lopen, maar ook de niet leden
om zodoende wellicht toch nog meer leden te werven
- 15 april:

Colonisten van Catan in de Roode Kaper Prins

Muus de Groot zal voor 15 april De Roode Kaper Prins weer in orde maken
zodat wij het kunnen inruimen en aankleden.
Dit zal op zaterdag 14 april gebeuren.
- 29 april:

Buurtfeest??

De vergunning hiervoor loopt nog, maar dan zal het buurtfeest in de tuin
van de Lutherse Kerk worden gehouden in de vorm van een tentenkamp.
Indien we geen vergunning krijgen om drank te schenken, dan zullen wij via
een aparte mailing kenbaar maken hoe het buurtfeest zal worden
gehouden.
- 30 april:

Koninginnedag met Tonnenrace, Koebotenrace en Vrijmarkt

Voor de invulling met tijden etc zullen we een aparte mailing uit laten gaan
- 5 mei:

Openlucht film in de tuin van de Lutherse Kerk

De kosten zijn al betaald in 2006, de keuze van de film moet nog worden
bepaald. Wij zullen u op de hoogte houden.
- 24 juni:

Fietstocht door Waterland

We gaan deze activiteit samen met buurt 1 en 3 oppakken.
- 24 juni:

Buurtbarbecue in de tuin van de fam Poolman

Ook dit jaar zijn we weer van harte welkom bij de fam Poolman om daar
weer onze jaarlijkste barbecue te houden
- 3 juni:

Kofferbakmarkt op het Hemmeland

Wordt weer op deze lokatie gehouden. Ondanks de hoge kosten van ca
€ 400,00 verwachten wij nu toch weer winst te kunnen maken
- 1 juli:

Wandeltocht naar Edam [thema: Breng de pest naar Edam]

Deze activiteit willen we proberen zoveel mogelijk onder de aandacht te
krijgen. Edam gaat vrijwel geheel zeer mooi gekleed en wij willen graag

daar als tegenhangers gaan aankomen. Wij hopen dat heel veel Monnickendammers zich nog éénmaal in middeleeuwse kledij zullen hijsen en Edam te
gaan veroveren.
- 19 aug:
- 16 sept:

Kofferbakmarkt op het Hemmeland
Hight Tea aan de Haven

Deze activiteit zal net als afgelopen jaren weer worden gehouden gezien
het succes dat het steeds is geweest. Daarbij wordt ook gedacht om weer
een Waterland wandeltocht te gaan houden
Nard Jansen meldt dat ook kunstkijken op 16 september zal plaats vinden.
Voor ons lijkt het geen probleem omdat de High Tea toch om ca 17.00 zal
plaats vinden
In het najaar zullen we weer: Halloween, Winteravond Straattheater en
Workshop Kerststukjes gaan organiseren.
8] Rondvraag

Evert:

Ton:

Kan er niet een leuke nazit geregeld worden na Winteravond
Straattheater
Antwoord: goed idee en we zullen zien waar we dit zullen doen
Vraag aan de leden: Is er animo om een boottocht over de
Amstel, Vecht en IJsselmeer te houden. Hier zitten natuurlijk wel kosten aan verbonden. De hoogte van de kosten is nog
niet bekend maar dat zullen we met Joke Middelbeek
opnemen.
De leden geven aan dat dit een goed idee is en dus zullen we
via een inschrijfformulier de leden benaderen.
Er kunnen echter 35 personen mee, dus vol = vol

De vergadering begon om 20.25 min en na precies 30 minuten sluit Ed de
vergadering.
Na de vergadering is er een dia voorstelling verzorgd door Jan Snieder van de
stadsfeesten 2005.
Hiervoor wordt Jan hartelijk bedankt voor zijn medewerking.
Het bestuur van de Dammers & Dijckers
Ton Meijer
Secretaris
Langs deze weg willen we nog onze welgemeende excuses aanbieden vanwege het
feit dat we in de vergadering niet even hebben stil gestaan bij het overlijden van
onze buurtleden Herman Jansen en Jan Groot.

