Notulen vergadering 10 juni bij Anneke v.d. Meer
1. Om half 9 opent Jorrit de vergadering en heet in het bijzonder de speeltuin
commissie welkom. Van de speeltuin commissie zijn Sjoerdsje en Miriam bij ons aan
tafel geschoven.
De speeltuincommissie heeft een goed gesprek met de gemeente gehad ,hun
tussenpersoon is Anneke Walinga. De schommel op het pleintje (bij Anna en Willy)
verdwijnt, hij voldoet niet meer aan de eisen. Wel krijgen we in de speeltuin twee
nieuwe zandkraantjes. Het hekwerk wordt vervangen door 1 plank. Zo is er toch nog
iets van een afscheiding, de verantwoording ligt toch bij de ouders zelf, en de rest
van het gehele veld is ook open. Donateurs worden niet meer benaderd, daar de
gemeente de speeltuin heeft overgenomen. Vanuit het budget zijn twee nieuwe
bankjes aangeschaft, en mocht er weer zoiets moeten worden vervangen dan wordt
zo de pot opgemaakt. Wel blijft de speeltuincommissie bestaan . zij houden ook
overleg met Anneke Walinga. Jorrit bedankt de speeltuin commissie voor hun komst.
2. De notulen van de vorige vergadering worden goed gekeurd,
3. Ingekomen stukken worden doorgenomen. Zo is er een bericht van de gemeente dat
elk dorp voor een x bedrag max. tot 1500 bloembakken mag aanschaffen. We
hebben het hier uitgebreid over gehad. We komen tot de conclusie dat het jaarlijkse
onderhoud hierna wel elk jaar een vors bedrag wordt.
4. De Rabobank heeft een nieuwe Actie, de 5 euro Actie, elke stem is 5 euro waard,
Renate zal informeren of Rabobank Heerenveen hier ook aan mee doet.
5. Poppenwier energie. Wij zijn goedgekeurd als wederverkoper van de NLD energie.
Ymte Jan zal een stukje schrijven voor op hun side.
6. Financiën, alle contributies zijn bijna binnen, bij de KvK. Is de wisseling doorgegeven
van Dirk naar Hendrik Ype.
7. AED voorlichting is op 1 september in de Trilker.
Hendrik Ype en Jorrit zijn naar Heerenveen geweest bij het ridderen van dhr Bosscha.
8. De volgende vergadering is op 14 september om half 8 bij Hendrik Ype.
Het was voor een paar mensen een spannende tijd, de examens… P.B. feliciteert alle
geslaagden en wenst hen succes bij de vervolg studies. De zomervakanties beginnen
bijna en de meeste mensen van Poppenwier trekken er weer op uit. P.B. wenst
iedereen een fijne vakantie toe, en hopen iedereen weer gezond en veilig terug in
Poppenwier te zien.
Namens P.B. Jorrit, Hendrik Ype,Renate, Anneke S. en Anneke v.d. Meer.

