
 

 

Verslag van de vergadering van 30 juli 2021 in de Kruisdam 

1. Welkom en opening: 
2. Start 9.00 uur einde 10.00 uur 

Aanwezig: Kas en Rob 
Afwezig met kennisgeving: Johan, Freerk en Barbara 
 

3. Aanvullingen op de agenda: 
Door de afwezigheid van 2 bestuursleden worden alleen lopende zaken behandeld en 
lopende punten toegevoegd aan de agenda van de volgende vergadering.  
Besluiten worden niet genomen in verband met het aantal aanwezige bestuursleden! 
 

4. Goedkeuring van het Verslag van 14 juli 2021: 
Goedgekeurd met de volgende aantekeningen: 
Punt 4: Corona maatregelen blijven van kracht zolang de RIVM deze niet aanpast. 
Mondkapjes zijn binnen niet meer verplicht zolang de 1,5 meter maar wordt gehanteerd. 
Dat betekent dat ook de reservering van ruimtes in de Kruisdam hierop tot nu toe is 
afgestemd. 
Hoeveel personen er gebruik kunnen maken van de ruimtes is afhankelijk van het aantal 
vierkante meters per ruimte. 
Die staat vermeld op de site bij het kopje “Verhuur”. 
 

5. N.V.T.  
 

6. Brief van Riek Willemsen van de klaverjasvereniging aan het bestuur omtrent voortzetting 
van de klaverjasvereniging in eigen beheer; 
Algemeen: indien een activiteit wijk gerelateerd is en de deelnemers grotendeels uit de 
Meent komen stelt het bestuur van de Meent kosteloos de accommodatie beschikbaar. 
Indien er dus wijzigingen plaatsvinden door een bestuurswisseling staat het Bestuur er 
positief tegenover om voor een eigen vereniging ruimte beschikbaar te stellen onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Dat betekent wel dat er meer informatie moet komen als er op 23.8.2021 een 
bestuurswisseling is gehouden.  
Als zodanig is dit in een persoonlijk gesprek door Rob meegedeeld aan Veroni en Riek op 
vrijdag 30 juli 2021 na het bestuur overleg. 
 

7. Flexwoningen: overgeheveld naar punt 4-p. van zaken die nog behandeld moeten worden. 
 

8. Brief van Veroni van Rijswijk en Riek Willemsen omtrent een fietstocht met BBQ.  
te houden op 12.9.2021: 
Het bestuur heeft hier geen bezwaar tegen als de dan geldende Corona Maatregelen maar 
kunnen worden nageleefd. Veroni en Riek zijn verder van mening dat dit jaar geen BBQ 
wordt georganiseerd maar dat er na afloop wel gelegenheid wordt gegeven voor het gezellig 
bij elkaar zijn onder genot van een hapje en een drankje in de Kruisdam. Omtrent de kosten 
zal Riek een opgaaf toezenden aan de penningmeester van het bestuur. 
 

9. Financieel plaatje geheel 2021 nav. de cijfertjes t/m juni 2021 (Mailtje van Rob) 
Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.  



 

 

De uitkomst zal ook worden meegenomen in het overleg met de werkgroep die de 
sinterklaasoptocht organiseert. 
 

10. Afhandeling verzoek Handboek Nederlandse Pers: overgeheveld naar 4-q. 
 

11. Rol van de commissie Wijkbeheer richting gemeente en bestuur: naar 4-r. 
 

12. Rondvraag: hiervan wordt geen gebruik gemaakt 
 

13. Volgende vergaderingen zijn gepland op 11 augustus en 25 augustus 2021, start 19.30 in de 
Kruisdam 

 
14. Sluiting van de vergadering 


