Notulen van de korte bestuursvergadering in de openlucht
Buurtvereniging Bergkwartier
dd. 30-04-2020

Aanwezig : Roel , Martijn , Rik , Tjeerd en Ronald

1. Opening.

Deze speciale bijeenkomst wordt door Roel geopend. Hij heet iedereen van harte welkom in de
Vlindertuin waar we op gepaste afstand even kort bijeenkomen om wat urgente zaken te bespreken.
Goed om elkaar weer even te zien en te spreken na de laatste officieel vergadering van 27-02 -2020.
De Coronacrisis heeft toch gezorgd voor een vertraging van onze oprichting en werkzaamheden.

2. Vaststellen agenda

Gezien de korte voorbereidingstijd voor deze vergadering gebruiken we voor nu even de agenda van
de laatst afgelaste vergadering van 19 maart jl.

3. Binnengekomen post

Inschrijving KVK
Bankrekening en bijbehorende bankpas.
Definitieve statuten die aangepast zijn door de notaris
Verslagen van enkele vergaderingen met diverse buurtverenigingen en gemeente.

4. Diverse onderwerpen.

- Rik en Tjeerd willen graag actief betrokken blijven bij de diverse overleggen met andere
Buurtverenigingen en de Gemeente. Zij zullen ons hierin vertegenwoordigen.
- De Statuten zijn nu definitief en zullen op 5 mei door notaris Brummelhuis bekrachtigd gaan worden.
Roel en Rik zullen hierbij aanwezig zijn.
- De Vlindertuin zal een soort commissie gaan worden van de Buurtvereniging. Op deze manier
kunnen ze makkelijker een beroep doen op eventuele subsidies. Ze gaan werken met een eigen
bankrekening die door Martijn aangevraagd zal worden. Wij houden dan toezicht op de financiële
gang van zaken van de Vlindertuin.
- Rik heeft een heel goede opzet van een Huishoudelijk Regelement gemaakt. Hij zal het regelement
nog aanvullen met de tekst aangaande de Vlindertuin. Zie de alinea hierboven.

- Roel heeft een concept Lidmaatschapsbrief geschreven. Hij vraagt ons om zo snel mogelijk op de
inhoud te reageren. Staan er foutjes in , moet er nog wat meer in komen te staan , enz. enz. Hij wil dit
graag snel weten om zodoende de definitieve versie zo snel mogelijk klaar te hebben. De brief kan dan
gekopieerd en verspreid worden. Doel is om op 9 mei de brief te gaan verspreiden in de buurt.
- Tjeerd zal zich nog gaan bezighouden met het ontwerpen van ons logo.

5. Wat verder ter tafel komt.

Via de geruchtenstroom is er een bericht opgevangen dat de gemeente van voornemens is om ter
hoogte van het Speelgoedmuseum een “ paal “ te installeren om zo het doorgaande verkeer richting
de Menstraat etc. te weren en / of te reguleren. Dit zou volgens de geruchten al in 2021 gerealiseerd
moeten zijn. Tot nu toe zijn het geruchten. Ronald zal eens proberen te achterhalen wat er voor
waarheid in zit.

6. Korte termijn acties naar de bewoners.

Zo snel mogelijk de Lidmaatschapsbrief bezorgen om zodoende leden te werven voor de
Buurtvereniging Bergkwartier.

7. Rondvraag

Geen bijzonderheden.
Actiepuntenlijst……

-

Roel en Rik gaan naar notaris om statuten te bekrachtigen.
Martijn gaat nog een rekening openen die gebruikt gaat worden door de “ Vlindertuincomm. “
Rik vult het Huishoudelijk regelement aan met het stukje over de Vlindertuincommissie.
Tjeerd houdt zich bezig met het te ontwerpen logo
Ronald probeert nog wat info te verzamelen over de situatie m.b.t. het plaatsen van een
barrière ter hoogte van het Speelgoedmuseum om zodoende de wijk autoluw te maken.
Met ons allen de concept lidmaatschapsbrief goed lezen en eventueel aanvullen en
verbeteren en dit zsm doorgeven aan Roel. Daarna kan de brief definitief worden en
rondgedeeld in de buurt. Streefdatum verspreiding 9 mei.

Volgende vergadering donderdag 14 mei om 19.30 uur in de Vlindertuin.
Bij slecht weer wijken we uit naar de garage van de Menstraat 29 ( Peter en Chantal )

