Nieuwbouw Recreatiegebouw - Recreatieoord H v H

09-04-2015

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

Onderwerp:
Hans verspreidt een concept bruikleenovereenkomst recreatiegebouw recreatieoord, deze
is onder voorbehoud van akkoord van de rayonmanager Leontine Mouris.:
Door de Jurist is deze overeenkomst opgesteld.
Deze wordt nu ter plekke grof doorgelopen, er staan wat geel gearceerde puntjes die
moeten worden ingevuld door de in bruikleen nemers.
Artikel 20 is een heel blok gearceerd ter aandachtspunt.
Verzoek is aan de aanwezigen (bruiklener) om het concept op hun gemak door te nemen
en hun commentaar door te geven aan hun vertegenwoordiger.
M.b.t. verzekeringen en dan met name de aansprakelijkheidsverzekering zal Hans nagaan
hoe dit binnen de Gemeente geregeld is.
Vanuit de RAZ is aangegeven dat men voor dit jaar een ad-interim beheer zou willen
benoemen (Dit staat in art 20 beschreven). Vanuit de Gemeente (Hans) wordt voorgesteld
dat de inventariscommissie deze taak zou kunnen vervullen.
Inventaris:
Pieter heeft een afspraak gemaakt mbt speelmateriaal, meeste zal vervangen dienen te
worden. De kosten m.b.t. het terras valt veel hoger uit dan verwacht, Hans moet hier nog
even goed naar kijken.
M.b.t. de inventarislijst van de biljartvereniging: Dhr Weeda geeft een inventarislijst aan dhr
Witteveen. Hans is bezig met een bestaand biljart vanuit een acc => hij zal dit met dhr
Weeda opnemen
De bar: onderstel is besteld, het aangegeven blad is geen goede keuze en zal en in
onderling overleg zelf iets anders worden gekozen.
De gangen blijken nu afgesaust te zijn, de verwachting was dat ze gespoten zouden
worden.
Roestvrij stalen hoekstrips zijn nu niet meegenomen en zitten ook niet in het pakket van de
aannemer. Deze zijn heel belangrijk. Hans neemt het mee.
Oplevering/Opening
De oplevering is op 30 april, Hans wil graag daarvoor al het pand doorlopen met Martin en
Reyer, een vooroplevering. Woensdag 29/4 14.00 uur. Hans zal ook Pieter vragen
aanwezig te zijn.
Opening 16 mei:
Hans heeft een mail ontvangen waarin wordt gesproken over het optreden van een
zangeres. Dit is niet bij de aanwezigen bekend ook de namen in de mail niet. Hans zal
reageren op de mail dat niemand hier iets vanaf weet.
M.b.t. het budget vraagt Hans om aan te geven wat muziek zou moeten kosten hij zal dan
intern bespreken wat mogelijk is.
M.b.t. Opblaas attributen geeft Hans aan dat dit wel zal gaan lukken. Er wordt voorgesteld
om wellicht zelf een opblaaselement te kunnen krijgen, er is opslagruime aanwezig.
Nieuwsbrief:
Vooraankondiging van de opening per 16 mei. => Hans zal hier voor zorgen.
Boekje van de Poort uiterlijk 17 april tekst aanleveren. Het boekje van de Poort wordt aan
iedereen verspreid, 2 pagina's beschikbaar voor tekst. Vanuit de RAZ wordt maar 1 x p jaar
een boekje uitgegeven. De biljartvereniging wil weten wanneer ze weer kunnen gaan
starten met de competitie. Hiervoor moet wel het materiaal aanwezig zijn. Hans zal voor
volgende week met Dhr Weeda een afspraak maken om m.b.t. het biljart materiaal. Ma 13/4
12.00 uur in HvH
Rondvraag en sluiting
Volgend overleg donderdag 23 april 16.00 uur hier op het Vasteland.

