Verslag Bestuursvergadering Winkeliersvereniging
Bleiswijk op maandag 10 februari 2014

Aanvang 10.00 uur
Aanwezig: Norbert, Jurrina, Arjan, Gerard en Cees.
Afwezig:
1. Opening - mededelingen
Norbert opent de vergadering en heet Gerard Scholten welkom. Gerard heeft
aangegeven interesse te hebben in een bestuursfunctie binnen onze vereniging. Gerard
geeft aan zich zelf een bruggenbouwer te vinden die goed kan luisteren en denkt wat te
kunnen toevoegen in het bestuur.
2. Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd. N.a.v. het verslag:
Norbert is naar
netwerkbijeenkomst “feest van de smaak” geweest. Een teleurstellende opkomst en
wellicht daardoor ook een weinig zinvolle bijeenkomst.
Arjan geeft aan dat de toegezegde extra subsidie van de gemeente nog niet is
bijgeschreven. Cees gaat er achteraan.
Arjan heeft de calculatie van de beschadigde feestverlichting nog niet binnen. Gaat er
achteraan.

3. Ingekomen stukken
In cievergadering afgelopen week is de gemeentelijke zienswijze n.a.v. de provinciale
structuurvisie aan de orde gekomen. De winkeliersverenigingen Lansingerland staan
achter de visie van de provincie, detailhandel alleen in en aan de kernen, geen internetafhaalpunten in het weiland of bedrijventerrein etc. We volgen de discussie tussen de
gemeentelijke en provinciale fracties zorgvuldig en komen met een positieve
zienswijze indien nodig.
Ook vorige week is de standplaatsen-notitie aan de orde gekomen. Voor de weekmarkt
zijn 3 plaatsen vergeven. Duidelijk is geworden dat de parkeerplaatsen langs het
Kranenburgplein daar dus niet bijhoren. We houden het in de gaten.
Er is een sponsorverzoek binnen gekomen voor een Alp d'huez beklimming
(kankerfonds). Het bestuur ziet geen mogelijkheid om hieraan te voldoen. Cees neemt
contact op met de verzoeker.
4. Activiteiten 2014
Jurrina geeft aan onlangs een vergadering van onze activiteitencie te hebben
georganiseerd. De besluitenlijst-verslag stuurt zij op. Data voor onze evenementen zijn
nu vast, presentatie op de komende ALV. Promotie van de evenementen via
redactionele stukjes in de Heraut.
5. Resultaten boekjaar 2013
Arjan geeft aan dat deze eind van deze week beschikbaar zullen zijn.
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6. Voorlopige begroting 2014
Ook deze eind deze week.
7. Laatste voorbereiding ALV van 11 maart 2014
Jurrina zorgt voor de presentatie van de evenementen in 2014. Daarbij ook het
voorstel om een keuze te maken uit 2 Sinterklaas-varianten.
Norbert achterhaalt de stand van zaken rond de uitbreiding Lidl en Vluchtheuvel.
De ALV zal het laatste optreden van Norbert als onze voorzitter zijn. Gerard Scholten
is een kandidaat voor deze functie. Cees zal in de uitnodiging voor de ALV onze leden
uitnodigen om zich ook kandidaat te stellen.
6. Rondvraag en sluiting
Op de vraag van Arjan wanneer de feestverlichting uit moet besluit het bestuur dat 1
maart de datum zal zijn.
Op verzoek van de vergadering zal Cees alle verslagen van de bestuursvergaderingen
in de weblog plaatsen. Dit naast de verzending van de verslagen via email.
Transparantie was afgesproken en kan mogelijk een bespreekpunt in de ALV zijn.
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.

2

