
Nieuwbouw Recreatiegebouw – Recreatieoord H v H 26- 02-2015 

 
Aanwezigen: Hans v.d. Broek, John Bonte (van de CAR) Sylvia en Martin Jongbloed (van de 
Poort van Europa) 
Afwezig:  Angela Schaap is afwezig (vereniging RAZ) , Huib Weeda (biljartvereniging) Reyer van 
Drie en Leen van Esch. 
Notuliste: Loes van Tilborgh 
 

Onderwerp:  
 Opening en mededelingen  

Hans stelt Loes van Tilborgh voor. Loes zal de komende bijeenkomsten de verslagen 
maken. 
Punten ter bespreking => agendapunten: 
- Bijvoeging voor de inventarislijst, eventuele wensen wat noodzakelijk  
- activiteitenkalender 
 
Onderlinge verstandhouding 
Martin: deze week geprobeerd om met Angela Schaap (voorzitter van de vereniging) in 
gesprek te komen om over de problemen te praten, dit heeft geen resultaten opgeleverd en 
desondanks is daarna een vervelende brief gestuurd. (staat op facebook en via de mail naar 
de recreanten) 
Uitgesproken dat het uitgangspunt is dat men met zijn allen moet kunnen genieten van het 
nieuwe gebouw. 
 
Mailtje van Jaqueline: 
Omdat Angela Schaap niet aanwezig kon zijn, heeft jacqueline Bonte, commissaris van de 
vereniging RAZ, een mailtje gestuurd aan Leontine Mouris gestuurd. 
Strekking is, dat de ver. RAZ graag nog even van de Toko gebruik wil blijven maken, vooral 
omdat het nieuwe gebouw niet geschikt zou zijn voor knutselactiviteiten. De aanwezigen zijn 
van mening dat het probleem van beschadiging van nieuwe tafels is te voorkomen door een 
aantal oude tafels te plaatsen of de nieuwe af te dekken met beschermplaten. Het nieuwe 
gebouw biedt waarschijnlijk voldoende opslagruimte en zo niet, dan moet daar een andere 
oplossing voor worden gevonden. De vertegenwoordigers van activiteitenverenigingen 
adviseren Leontine negatief op het verzoek te reageren. 
 

 Tekeningen – Inventarislijst  
Aanwezig: 75 blauwe stoelen en 50 klapstoelen 
Tekening buitenterrein:  
Iedereen akkoord => zal worden bezien of er afscherming/heg aanwezig is, zoniet dan 
aangeven dat deze moet worden aangebracht. 
Tekening ruimten: 
Hans heeft deze genummerd en een inventarislijst per ruimte gemaakt. 
I.v.m. niet voldoende overzicht op alle ruimten, vooral de toiletgroepen, wordt aangegeven 
om ivm toezicht een camerasysteem te installeren. 
Hans vraagt de overige aanwezigen deze op te nemen in de inventarislijsten. Zie volgende 
punt.  
 
Actiepunt:  
Verzoek aan iedereen om de ruimten goed te bekijken en aan te geven wat de wensen zijn. 
Eerst zal worden geïnventariseerd wat de wensen zijn. Dan wordt de reeds aanwezige 
inventaris aan de verschillende ruimten toegedeeld. Tenslotte wordt bekeken, wat er dan 
nog nodig is en wie dat dan gaat betalen. 
 
De verenigingen hebben wellicht ook zelf inventaris of (keuken)materialen. Hier moeten 
goede afspraken over worden gemaakt, m.n.  met betrekking tot het beheer en de 
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afschrijving. 
 

 Activiteitenkalender  
Sylvia presenteert de activiteitenkalender. 
Aantal aanwezige kinderen met activiteiten? 
80 met mooi strand weer, met slecht weer 125 kinderen. 
Qua rooster is de dinsdag en donderdag overdag vrijgehouden voor de kinderen. Rooster is 
doorgemaild naar Lydia Kaldenberg. 
Angela heeft aangegeven dat ze naast de bingo ook het kaarten willen organiseren. Dit vindt 
iedereen prima, maar dan moet het wel een vaste activiteit worden, die binnen de 
activiteitenkalender past. 
S&C is van plan 2 informatieavonden te organiseren. Deze zullen in mei en in september 
plaatsvinden. Die moete dus nog in de activiteitenkalender. 
 

 Wat verder ter tafel komt  
• Leverancier:  

Wat zijn de afspraken m.b.t. leveranciers?  
Hans => er wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten met de rechtspersoon1, waarin 
de activiteitenverenigingen en S&C zitting hebben. Het is vervolgens aan deze 
rechtspersoon, hoe die dit verder invult,  is niet aan S&C. Die rechtspersoon moet er 
dan wel eerst zijn. Daar is dit jaar mede voor uitgetrokken. 

• Aannemer heeft aangegeven dat er 5 á 7 dagen vertraging is als gevolg van de door de 
inventariscommissie voorgestelde wijzigingen. S&C,   heeft echter aangegeven dat de 
oplevering uiterlijk voor de mei vakantie plaats moet hebben gehad. Op 16 mei staat de 
officiële opening gepland. Op Hans’ verzoek stemmen de overigen er mee in deze 
datum voor de officiële opening aan te houden. 

• Uitgangspunt is om dit jaar te starten, de zomer gebruiken om de knelpunten te 
inventariseren daarna kunnen aanpassingen worden gedaan. 

 
 Rondvraag en sluiting  

Als er vragen en/of opmerkingen zijn kan altijd via de telefoon/mail. 
Volgende afspraak volgende week woensdag 4-2-2015, op het Vasteland. 

 

                                                 
1 Een rechtspersoon kan een stichting of vereniging zijn, die rechtsgeldige besluiten mag nemen. 


