Notulen vergadering Wijkraad Kleine Goote
13 juli 2020
19.00 – 22.00 uur
Aanwezig voltallig bestuur:
Voorzitter
Marius Rietdijk
Secretaris
Carin van Schaick
Pr
Monique Jongenelen
Penningmeester
Willine van Lieshout
___________________________________________________________________________
Welkom
Marius heeft de bestuursleden uitgenodigd op Rietkraag te Brielle.
Marius opent de vergadering
Agenda:
•
•
•
•
•
•
•
•

Doornemen vorige notulen en actiepunten
Concept jaarplan/ actieplannen
Huishoudelijk reglement
Terugkomen op ingezonden brief
Biomassa industrie
Bekendheid Wijkraad Kleine Goote
Inleveren van een persoonlijk stukje voor op de fb-pagina en Website
Rekeningnummer openen

Doornemen vorige notulen en actiepunten vorige notulen
•

•
•

•

•

Site aanpassen Marius:
Marius is hiermee aan de slag gegaan.
Er zijn nog wat vragen over het goed kunnen vinden van onze site op Google. Marius
heeft zoektermen aangepast, maar zal deze nog beter bekijken.
De website staat nog niet vermeld op de website van Brielle. Dit zal doorgegeven
worden aan Alfons van Leusden door Carin.
Zoektermen site navragen Carin:
Is doorgegeven aan Marius (zie boven)
Rekeningnummer openen Willine en Monique:
KVK-factuur: rekeningnummer is doorgestuurd naar Alfsons van Leusden
De rekening is operatief. Monique en Willine hebben een pas.
Misschien handig om het rekeningnummer op de site van ‘Stichting wijkraad Kleine
Goote’ te zetten? Marius gaat dit regelen.
Flyer voorbereiden Monique (lay-out)
Is in progressie
Vanaf september verspreiden in de wijk voor meer bekendheid. Gratis ijskar mee
laten rijden.
FB-pagina en Instagram Monique en Carin:
Facebookpagina is inmiddels in de lucht. Monique plaatst geregeld informatie en
foto’s op de site en vraagt medebestuurders om ideeën aan te leveren.
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•
•

Allen een persoonlijk stukje schrijven voor social media
Carin heeft tukje ingeleverd. Anderen gaan dit komende week ook inleveren.
IJs-/fietskar navragen Carin
Carin heeft geregeld dat de ijskar gratis gebruikt kan worden.
Alleen het ijs moet zelf geregeld worden

Huishoudelijk reglement
Marius zal het huishoudelijk regelement doorsturen, zodat iedereen deze bekijkt.
Terugkomen op ingezonden brief
Ingezonden brief van dhr. Veldhuis wordt gezamenlijk doorgenomen.
Carin en Monique zullen de locaties bekijken die in brief benoemd zijn. Hierna zal er
geantwoord worden via mail op deze brief. Dit zal Carin op zich nemen. Monique maakt
bijpassende foto’s.
Biomass- industrie
Het gehele bestuur is namens de gehele wijk tegen de Biomassacentrale en neemt ook
namens de bewoners deel aan acties tegen Biomassa.
Het bestuur houdt de media wat betreft informatie over Biomassa nauwlettend in de
gaten.
Bekendheid Wijkraad Kleine Goote
Het regelen van onze bekendheid loopt inmiddels en het bestuur is hier actief mee bezig.
Inleveren van een persoonlijk stukje voor op de fb-pagina en Website
Alle bestuursleden hebben het voornemen de komende week een kort persoonlijk stukje
te schrijven voor de website en voor de facebook pagina. Carin heeft deze al ingeleverd.
Het liefst in ‘word’.
Rekeningnummer openen
Is geregeld.
Willine zal kijken naar mogelijkheden voor pasje voor de Macro, Sligro .
Actiepunten volgende vergadering
• Subsidie navragen wat betreft voorwaarden en hoe 
Carin
• Informatie aanleveren voor FB en Site Marius en aan Monique 
Allen
• Zoektermen aanpassen voor de site

Marius
• Mail van Cris Veldhuis beantwoorden

Willine en Carin
• Pasjes voor Macro en Sligro

Willine
• Afspraak met Alfons regelen m.b.t. Volgende vragen
o Website op lijst bij Brielle?
o Wanneer weer een gezamenlijke bijeenkomst van alle wijkraden?
o Wanneer kennismaking met wijkagent en boa’s?
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o Stukken van notaris en KVKH inleveren bij Alfons

 Carin

Volgende vergadering Stichting Wijkraad Kleine Goote, is op 17 augustus 19:30 uur.
Locatie: Akker 35 Brielle
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