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

Aanwezig
+
+
-+

Van Diemenlaan 15

+

Lodewijk van Deijssellaan 224

+

1. Welkom, mededelingen, goedkeuring notulen 8 januari 2013
De organisatie van het evenement maakt een financieel verslag en stort na goedkeuring van de
gemeente het geld via de penningmeester terug naar de gemeente.

2. Advertenties Nieuwsbrief 2013
De wijkraad gaat op zoek naar adverteerders. De verdeling daarvoor is gemaakt.(kinderopvang,
Marlies, Juliëtte, Ton en Ron bloemen) Penningmeester heeft naar huidige adverteerders een
verzoek tot herhaling 2013 ingediend.

3. Berichten penningmeester
Penningmeester heeft (concept) formulier onkosten wijkradenbudget 2012 ingevuld. Het concept
wordt met uitleg rondgedeeld.
Penningmeester gaat afspraak maken met kascommissie 2012. Er wordt door wijkraad rondgekeken
naar een opvolger voor kascommissie 2013.

l
4. Jaarvergadering 12 februari 2013
Er wordt contact gezocht met kantinebeheer Kinheim om het een en ander mbt jaarvergadering door
te spreken.
Bloemen en wijn voor deze avond worden door penningmeester gekocht.
Van 20.00 uur tot 21.00 uur huishoudelijk gedeelte van de vergadering. (terugblik, voorstellen nieuw
lid wijkraad, vooruitblik, projecten 2013, wijkgesprek, financiën, voorstellen kascommissie 2013.)
Gelegenheid tot vragen stellen.
21.00 uur: burgemeester B.B. Schneiders
Gelegenheid tot vragen stellen
Afsluiting, borrel/
Concept uitnodiging wordt gemaakt, na ieders goedkeuring gedrukt en in het weekend van 2
februari rondgedeeld.
Er wordt voor naambordjes gezorgd van de leden van de wijkraad.
Wat betreft de plannen voor een moestuin wordt besloten het initiatief vanuit de organisatie af te
wachten. Het vooraf polsen van de bewoners door de organisatie met betrekking tot het aanleggen
van een moestuin ergens in de wijk vindt de wijkraad wenselijk. De wijkraad besluit dit onderwerp
niet ter sprake te brengen tijdens de jaarvergadering.
6. Rondvraag .
Geen
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