
Vergadering wijkraad De Krim 
 
Datum notulen 13 november 2012:  

  Adres Aanwezig 

Tineke Dijkstra (voorzitter) Lodewijk van Deijssellaan 224 + 

Ronny Visser (penningmeester) Cornelis van der Lijnlaan 1 + 

Hans Pos (lid) Lodewijk van Deijssellaan 182 -- 

Ton Pols (commissie Pim 
Mulier) 

De Carpentierlaan 35 + 

Manuela van de Heide (lid, 
website beheer) 

Van Diemenlaan 15 + 

Secretariaat (tijdelijk)  Lodewijk van Deijssellaan 224 + 

 
1. Welkom, mededelingen, goedkeuring notulen 9 oktober 2012 

Aan het begin van de vergadering is het woord aan bewoner Jan Munnik. Hij heeft een nieuwe 
website de Krim Haarlem ontworpen www.dekrimhaarlem.nl en doet een voorstel om deze on line te 
krijgen. De wijkraad gaat akkoord. Er zal het een en ander in gang gezet worden.  
Mededeling: ingekomen brief buurtbewoner nav geluidoverlast opruimen evenement 50 plus beurs. 
De wijkraad zal contact opnemen met de organisatie en gemeente. De buurtbewoner wordt door de 
wijkraad over het verloop van deze kwestie op de hoogte gehouden. Secretariaat stuurt hem een e-
mail. 
De notulen van 9 oktober worden goedgekeurd en zullen op de website geplaatst worden. 
 

 
2. Voorbereiding buurtkerstfeest zondag 9 december 2012 

De uitnodiging voor ‘Kerst op de Krim’ is gedrukt samen met een aantal A3 posters om onder de 
bewoners te verdelen met het verzoek deze op het raam te hangen. De uitnodigingen zullen in het 
weekend van 23 november bezorgd worden. 30 november wordt er met de kinderen geoefend op het 
Rijklof van Goensplein. De liedjes met teksten komen van tevoren op FB de krim haarlem. 
Er wordt hout voor de vuurkorven gekocht evenals afzetlint om het stukje weg bij de speeltuin voor 
het kerstfeest af te sluiten. (TD) Er komen ook bordjes verboden parkeren ivm buurtkerstfeest, die 7 
december opgehangen zullen worden. 
De wijkraad zorgt voor een opklaptafel waar de kinderen aan kunnen knutselen (RV) een 
picknickbank. (MvdH). 
Er wordt een afspraak gemaakt met de slijter om overgebleven glühwein terug te kunnen geven.  
Er komt een doosje voor een vrijwillige bijdrage voor het volgende buurtfeest samen met een lijst voor 
opgave voor het eerstvolgende buurtfeest. 
De wijkraad gaat inventariseren wie er vrijwilliger op ‘kerst op de krim’ zal zijn. 
De bloemenman neemt Nordman kerstbomen en kerststukjes mee.  
Eventueel komt er een apparaat waar kerstliedjes op gedraaid kunnen worden.  
De tent: degene die deze uitleent wordt door de wijkraad op passende wijze bedankt. 
  
 

 
3. Berichten van de penningmeester 

Er is nog een bedrag van 760 euro op de wijkraden budgetrekening. Afhankelijk van de 
tegemoetkoming van de gemeente voor het buurtfeest is het nog onzeker hoeveel de wijkraad over 
zal houden voor haar drukwerk Nieuwsbrief winter 2012.  
De begroting wijkradenbudget 2013 is bij de gemeente ingediend.  
Er moet een afspraak gemaakt worden met de twee leden van de kascommissie voor ergens in 
januari.            
Alle formulieren zijn naar de gemeente gestuurd betreffende fysieke en algemene 
bewonersondersteuning. 
Misschien kan er in 2013 naar sponsors gezocht worden voor op de website. Er wordt afgesproken 
een aparte rekening te openen voor het wegzetten van inkomsten advertenties vanuit de Nieuwsbrief. 
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4. Jaarvergadering februari 2013 

Er wordt afgesproken om de kantine Kinheim af te huren voor een nader te bepalen datum in februari 
2013. Gastspreker is bekend en wordt in de uitnodiging jaarvergadering bekend gemaakt. 
Op de vergadering in januari wordt het programma voor deze avond verder uitgewerkt. 

                           
 

 
5. Nieuwsbrief 21 december 2012 

Vaststellen onderwerpen Nieuwsbrief.  
Voorwoord, kerstimpressie, aankondiging jaarvergadering met gastspreker, stukje evaluatie 
honkbalweek  
Website  
Buuv en vervolg moestuin.   
Wijkgesprek, afzetting braakliggend terrein Pim Mulier ivm onrust bewoners. 
Advertenties/krimpies  
Reclame maken voor FB, twitter. 
Eventueel nog een korte terugblik over het afgelopen jaar  
Copy inleveren halverwege de week voor de vergadering van 11 december 2012. 
 

 
6. Rondvraag   

 
Geen. 
 

 
 
 

                                Volgende vergadering 11 december 2012 
 
 
 
 
 
 

                                           


