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 1 Opening Evelien, Warner & Edwin van bestuur aanwezig. Opening om 12:50 
 2 Vaststellen agenda  
 3 Vorige notulen Geen op/aanmerkingen 
 4 Post  Redmar -> fraterhuisacademy voor avontuurlijk reizen.  Animo ? geef aan bij warner. 

 Ouderavond  Seizoensbrief 
o Is er bij alle speltakken de deur uit gegaan.  Huysinfo o Ramen en deuren staan soms weer open, is inbraak geweest laatst. Huysregels 

opgehangen in de gang. “verlaat de kievit”. o M.b.t. inbraak is er aangifte gedaan. Dick heeft aantal anti-inbraak latjes geplaatst. Sluiting 
van deuren zijn gecontroleerd. o Alarmsysteem: wordt over gesproken in onderhoudsplan. o 9 juli zondag grote schoonmaak kievit, verzoek om te helpen, ook verzoek van aan 
speltakken om op te ruimen vooraf. o Er komt een klussenlijst. o Niet meer hout dan het houthok, arbotechnisch en veiligheid. 

o Arbo audit komt in de gang te hangen. o Josien: opruimen gaat niet altijd even lekker. Let op de was. o Buiten de speltakken om veel rommel, stafleden moeten schoonmaken op 
zaterdagochtend. o Brandblusser zijn up-to-date en genummerd. 

 
 5 Commissies 
   Sint-Joris 21/4/2017 
 Gister is draaiboek er uit gegaan. 
 Communicatieteam begint met filmen voor promovideo. 
 Zoeken nog kampvuurbegeleider en iemand die gitaar kan spelen. 
  Dick van steijn, Rob Hulsink? Matthijs Kroon? 
   Koningsdag 27/4/2017 

Zelfde als vorige jaren, er zijn nog mensen gewenst met technische kennis mbt kabelbaan. 
Er moet een opkomst komen om te leren met kabelbaan te werken, is er animo om te leren. (met 
paul vossers). 

 
   100 - jaar Huysmangroep Plan gepresenteerd aan bestuur, er worden mensen benaderd voor kartrekkers van de verschillende activiteiten. 
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6 Financiële acties 
    BFO 5/5/2017 Middag 30 man, avond maar 20, is echt te weinig.  Trend is dat mensen niet meer de hele dag helpen. Heroverweeg om te helpen in de avond. We moeten ons realiseren dat als we niet genoeg mensen hebben, dat de actie misschien wegvalt. De vergoeding is flink, anders zouden we weer andere vervelende financiële acties moeten uitvoeren. 
    Halve Marathon  10/6/2017 -  
   Festivals  DTRH en Lowlands gaan weer door. 
 Benoemd dat s ’avonds bij BFO werken meer voorrang heeft op festivals. 
 Aanmeldingen volgt op niet al te lange termijn  7 Huysavond d.d. 28/1/2017  -  
 8 Presentatie schoonmaakactieplan per speltak (graag voorbereiden)  Shanti’s: Er mist duidelijkheid wat er gedaan moet worden. Stappenplan of schoonmaakplan.  Nils: checklist met afvinken. Daan O: heeft lijsten liggen vanuit de horeca.  Denk aan de was.  Pv (Ian) Corvee doen de padvindsters en rondje buiten, de kinderen ruimen het zelf op. Gaat goed.  
 9 Evaluatie volleybalfeest per speltak (graag voorbereiden)  Complimenten namens het bestuur ging netjes. 
 Shantis: lokaal was netjes, bedankt. Misschien te grof of te gewelddadig mensen naar buiten geveegd.  We krijgen steeds meer meldingen van buren, denk aan de deuren aan de voorkant dicht. Joost Te Loo is gaan meten, het is binnen de norm, maar de basdreunen dragen ver. Nils: waarom geen begrenzer, die komt er wel volgens Joost Te Loo. Daan O: doordeweeks vergunning doordeweeks 12u. weekend 1u. let op: klachten leiden tot controle. Vergunning kan daardoor kwijt geraakt worden. 
 10 Financiën 
 - 
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11 Groepsbegeleiding & rondje speltak nieuwe stijl Teamleidersoverleg komt binnenkort Padvindsters gaan naar LSW. Hebben taart gehad.  
  12 Rondvraag  
 Materiaalteam: Ronald is gestopt, jelmer neemt over. 
 Tom: materiaalhok stond vol met TL bakken etc. embalage stond van volleybalfeest nog in het materiaalhok.. Daan O: ruimt deze week op.  Edwin: er hangen nieuwe hangers voor inschrijfformulieren en flyers.  Een collage van 80jr huysmangroep is weggehaald, was stuk en gevaarlijk.  Timon: waarom staan er bomen op gekke plekken op het veld?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


