Vergadering wijkraad De Krim
Datum notulen 10 januari 2012:
Tineke Dijkstra (voorzitter)
Ronny Visser (penningmeester)
Hans Pos (lid, marketing)
Ton Pols (commissie Pim
Mulier, interim notulist)
Secretariaat (tijdelijk)

Adres
Lodewijk van Deijssellaan 224
Cornelis van der Lijnlaan 1
Lodewijk van Deijssellaan 182
De Carpentierlaan 35

Aanwezig
+
+
+
--

Lodewijk van Deijssellaan 224

Onderwerp: Notulen nieuwe stijl
De notulen van 12 december zijn goedgekeurd en zullen op de website geplaatst worden

Onderwerp: Afspraken jaarvergadering 21-02-2012
Er wordt afgesproken de uitnodiging voor de jaarvergadering bij de bewoners te bezorgen in het
weekend van 10 februari 2012.
Hans Pos zal wellicht een korte inleiding geven over Ruimtelijke Kwaliteit, afhankelijk van de
ontwikkelingen omtrent dit onderwerp binnen de gemeente.
Tineke Dijkstra zal mevrouw Cameron benaderen om bewoners antwoord te geven op vragen over
het camperbeleid op de parkeerplaats Kennemer Sport Center.
Ronny Visser zal de bewoners om decharge vragen over het gevoerde financiële beleid na controle
kascommissie. Tijdens de jaarvergadering zal gevraagd worden om een opvolger van Peter Selhorst
(kascssie)
Ton Pols vragen iets te vertellen over wijkzaken. (Tineke Dijkstra)
Tineke Dijkstra zal kort terug- en vooruitblikken over het afgelopen en komende jaar.
Onderwerp: Stand van zaken Inholland over onderzoek onopgeloste kwesties de Krim
Dit project lijkt gedoemd te mislukken. Michel de Graaf over deze onderwerpen wederom raadplegen.
Onderwerp: Adverteerders Nieuwsbrief
Hans Pos zal contact opnemen met de heer Brijder en met de Bison kegelbaan.
Tineke Dijkstra zal een ontwerp maken voor factuur wijkraad de Krim aan adverteerders.
Ronny Visser en Tineke Dijkstra maken een afspraak met the Backstop rond 7 februari.
Onderwerp: Jaaroverzicht wijkraadkosten 2011
Ronny Visser heeft het overzicht van de gemaakte wijkraadkosten 2011 ingevuld. Na ondertekening
van Tineke Dijkstra kan dit verstuurd worden naar de gemeente Haarlem.
Onderwerp: Wandelvierdaagse
In de Nieuwsbrief van maart hier aandacht aan besteden.
Onderwerp: Buurtfeest
In de Nieuwsbrief van maart hier aandacht aan besteden.
Onderwerp: Reacties op Nieuwsbrief en kerstkaart
Nauwelijks tot geen reactie. Geen reactie op oproep nieuwe secretaris.
Onderwerp: Rondvraag
Bomen met blauwe stip, verdronken bootjes: wat gaat er mee gebeuren.
Volgende vergadering: 14 februari 2012

