Verslag Bestuursvergadering Winkeliersvereniging
Bleiswijk op maandag 4 maart 2013

Aanvang 10.00 uur
Aanwezig: Norbert, Jurrina, Arjan en Cees.
Afwezig:
1. Opening - mededelingen
Norbert opent de vergadering. Cees meldt de feestelijke opening van de With vers &
co en YouAsMe. De Theeroos gaat met een nieuwe eigenaar verder. Goede
ontwikkelingen voor ons centrum.
2. Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd.
N.a.v. het verslag: einde werkzaamheden ondergrondse containers deze week. De
stroomafsluitingen hebben voor behoorlijk wat overlast gezorgd. Het carillon is voor
onderhoud weggehaald bij het gemeentehuis. Daarna plaatsing op het
Kranenburgplein.
De eerste evaluatie van de Sinterklaas intocht heeft plaatsgevonden. Over een andere
opzet moet nog gesproken worden, een intocht met aankomst per boot blijkt niet heilig
te zijn. Wordt vervolgd.
De nieuwe opzet van een periodieke Bleiswijk pagina in de Heraut is aangeslagen.
Aan ons nu de opgave om de niet-leden die onder deze pagina adverteren lid te maken.
3. Ingekomen stukken
De toestemming voor de modeshow op 23 maart is binnen.
4. Activiteiten 2013
Het overzicht van activiteiten voor 2013 is:
• 23 maart Modeshow (modewinkels met 8tal kramen voor overige winkeliers)
• 30 maart Paashaas
• 1 juni Braderie
• 6 juli 3 pleinen (herdenkingsplein: outlet eigen winkeliers, gemeentehuis
kofferbakverkoop)
• 31 augustus kidsdag (luchtkussen + popcorn)
• 9 november winteractiviteit (nog in te vullen)
• 23 november sinterklaas
• 11 december kerstmarkt
Samenstelling commissie:
Debbie: YousAsMe
Lotte: Molenaar
Anne Sophie: De With
Mike: Bekkers
Rafke: van der Linde
Jurrina: BeeStore
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5. Resultaten boekjaar 2012
Arjan geeft aan dat de cijfers haast beschikbaar zijn. Zal zeker op tijd zijn voor ALV.
Voor een kleine check stuurt hij het overzicht naar Cees die het zal verspreiden.
6. Voorlopige begroting 2013
Jurrina heeft haar wensen per activiteit aan Arjan gegeven.
7. Onderwerpen ALV van 12 maart 2013
Onderwerpen doorgenomen. Cees zal de kerk verzoeken ipv een tweede rondje koffie
een knabbeltje en een drankje te serveren.
8. Rondvraag en sluiting
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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