Nieuwbouw Recreatiegebouw – Recreatieoord H v H

04-03-2015

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 heeft het verslag van vorige week naar iedereen gemaild. Dhr van Drie heeft hierop
gereageerd naar Hans met de opmerking dat niet alle verenigingen bij het overleg
aansluiten en dat Martin dan wel de beheerder zal worden. Hans heeft vervolgens
telefonisch contact met hem opgenomen om dit met hem te bespreken. Hans heeft
aangegeven dat er een gebruikersovereenkomst wordt afgegeven met alle 4 de
verenigingen. Het is wel heel wenselijk dat de andere partijen ook aanwezig zijn, Hans stelt
voor om het volgende (of een navolgende) op een zaterdag in Hoek van Holland op het
recreatieoord met alle partijen te laten plaatsvinden, Angela een voorstel voor een datum
laten doen, 12-16 maart is John Bonte niet aanwezig.
Tekeningen – Inventarislijst
Sylvia heeft de plattegrondjes doorgenomen en een lijstje gemaakt John geeft aan dat hij
zich hier bij aansluit. Hans kopieert deze voor iedereen.
Hij wordt doorgelopen: opmerkingen:
M.b.t. de bar zal Hans proberen of hier nog iets mee gedaan kan worden, wens is dat hij
dan rond loopt. Hij belooft niets!
Hans maakt op de lijst opmerkingen/aanpassingen => wordt door Hans uitgewerkt.
Muurbekleding fotobehang => fotomateriaal wordt door John/Martin geregeld.
Hans zal nagaan welke muren het beste hiervoor gebruikt kunnen worden.
Verlichting wordt in een later stadium bekeken. Ook m.b.t. de raamdecoratie dit in overleg
met een leverancier ter plekke bepalen.
Belichting wordt ook later bekeken, in ieder geval wel dimbaar.
Glaswerk => wordt nader uitgewerkt m.b.t. soorten glazen.
Kassa is wel aanwezig, is vorig jaar door de Poort aangeschaft.
Aanwezige inventaris aangeschaft door de Poort zal onderling worden afgestemd.
Gescheiden afval?
M.b.t. schappen/rekken is afhankelijk wat binnen de diverse ruimten mogelijk is.
Aanvulling voor opslagruimte: koelcel of eventueel een airco.
Grote zaal: geen vast biljart maar alleen verrijdbaar. Invulling biljart + accessoires in overleg
met Weeda => gedachten over laten gaan.
Vitrinekast voor spellen.
Beamer en filmdoek!
Theaterverlichting (sport/discobol) nagaan of deze vanuit de Larenkamp kan worden
hergebruikt.
EHBO kamer: bij de Wilgenring opvragen wat hier aanwezig moet zijn.
1 Grote algemene mededelingenkast buiten bij de ingang.
Bij de nooduitgang Zuid-West zijde een oprit (oprijplaat) aanbrengen voor het laden en
lossen.
Hans gaat in 1e instantie deze lijst uitwerken.
Daarna zal worden bekeken wat binnen de organisatie aanwezig is wat te gebruiken is.
Rondvraag en sluiting
Als er vragen en/of opmerkingen zijn kan altijd via de telefoon/mail.
Volgende afspraak volgende week 11-2-2015, op het Vasteland.
Voorlopig staat voor elke week een bijeenkomst ingepland.

