
Aanvang  10.00 uur
Aanwezig: Norbert, Simone, Arjan en Cees.
Afwezig: Saskia

1. Opening
Norbert opent de vergadering. Geen mededelingen.

2.   Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd. 

3.   Ingekomen stukken
Arjan meldt dat naast de verleende subsidie voor de Sinterklaasintocht van 2009 
(€1500,-) ook voor 2010 de toekenning heeft plaatsgevonden. Wij dienen te zorgen 
voor weer een goede intocht en dit financieel te verantwoorden richting gemeente. 
Simone zal met de Sint-organisatie de begroting doornemen. Dit jaar zullen de 
pepernoten bij bakker Gerritsen worden afgenomen. Verder vraagt zij naar de 
mogelijkheden om bij de Kerstmarkt zelf de Kerstman (inclusief pak) te kunnen 
organiseren gezien de kosten bij Kroko van €500,-. Simone gaat het regelen.

4.   Stand van zaken herinrichting Dorpsstraat
Norbert en Cees geven aan een goed gevoel te hebben bij het overleg met de gemeente 
over een nieuw ontwerp herinrichting Dorpsstraat. Onze 11 punten zijn als eisen-
wensen overgenomen. Het verslag wordt door de gemeente verzorgd, Cees houdt de 
termijn van 14 dagen in de gaten. De bewoners in de klankbordgroep, aangevuld met 
Ali en Lissy, komen met een opzet voor inrichting (planten, verlichting etc.).
Ali, Tjalling, Norbert en Cees bereiden het volgende overleg van 23 maart voor.

                                             
5.   Werving leden WV

Arjan als ledenwerver komt met de moeilijke werving van Estee en Sarpatos. Simone 
zal haar charmes in de strijd werpen en zal de nieuwe eigenaar van Sarpatos 
benaderen.
Cees stelt voor de bemoeienis van de winkeliersvereniging met de herinrichting van de 
Dorpsstraat aan te grijpen als promokaartje naar niet-leden winkeliers. Die moeten dan 
wel weten wat we doen. Het bestuur gaat akkoord met het via e-mail informeren van 
ook de niet-leden winkeliers.

6.   Stand van zaken Website
Arjan meldt dat de dames Bonte druk bezig zijn geweest om de website verder vorm 
te geven en aan te vullen. Het bestuur spreekt een voorkeur uit voor de opzet van 
Cees. Overwegingen zijn:
• professionelere uitstraling;
• te gebruiken als actief communicatie medium;

   
Verslag Bestuursvergadering  Winkeliersvereniging 
Bleiswijk op maandag 1 maart 2010

1



• secretariaat en webonderhoud in 1 hand.
De opzet van Cees is hier te zien.

7.   Stand van zaken aanjaagteam
Cees laat de presentatie zien die Ali en hij hebben gemaakt. Voor de opzet heeft een 
zeer informatief gesprek met Frans Ammerlaan plaats gevonden. De komende maand 
zullen de gezichtsbepalende bedrijven in Bleiswijk worden benaderd. Het bestuur is 
het eens met de opzet en aanpak.

8.   Financiële stukken 2009 en 2010 t.b.v. ALV
Arjan is in samenwerking met Cock hier nog druk mee bezig. Binnen 1 week verwacht 
hij de overzichten. Een extra bestuursvergadering is wellicht nog nodig voor de 
komende ALV. Cees heeft Kees Heugens bereid gevonden het 2e deel van de ALV in 
te vullen om ons als vereniging de spiegel voor te houden. Cees stemt nog verder af 
met Kees Heugens.

9.   Rondvraag
Norbert vraagt Cees de concept-agenda voor de ALV te sturen.

10.   Sluiting
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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http://homepage.mac.com/cfdicke/Bleiswijk/Winkeliersvereniging/index.html
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