
Agenda Bestuursvergadering VBAH op donderdag 2 augustus 2018 

Om 10.00 uur op de Liebergerweg 764 Hilversum 

 

1. Opening door de voorzitter: 
Danny geeft uitleg waarom wij Roel en Elze hebben uitgenodigd 

 

2. “Nieuws” van de voorzitter: 
 

 Website Anna’s hoeve 

 Vereniging blad Koerier 

 

3. Secretariaat: 
 

4. Verlegde weg: 
 

5. Financiën:  
 

6. Bosploeg:  
Gaat goed ondanks ze nu wel buiten Anne’s hoeve bezig zijn, dit doen ze in 

goed overleg met elkaar. 
 

7. Sociale media/ Koerier: 
Elze gaf aan of het nog van deze tijd is om een Koerier op deze wijze voort te zetten of 

dat het niet beter is om alleen een nieuwsbrief te ontwerpen en deze aan onze leden te 

mailen. 
Voorlopig blijven we de Koerier nog uitgeven, we willen eerst de website op orde 

zetten 

Ze geeft wel aan dat ze geen vormgeving wil doen voor de Koerier, hiervoor zal het 

bestuur iemand moeten zoeken die het voor ons zou willen doen. 

Elze, stuurt een voorbeeld Nieuwsbrief naar ons toe om te zien hoe zo brief er uit ziet. 

 

8. Ledenadministratie: 
Anneke gaat nakijken hoeveel leden we precies hebben die wel hun 

contributie hebben betaald en hoeveel leden nog moeten betalen. 

En hoeveel leden een email adres hebben doorgegeven. 
 

9. Website: Roel uitgenodigd bij de vergadering aanwezig te zijn. 

Roel heeft aangegeven om geen webmaster meer te zijn, hij vindt het te veel 

voor hem. Danny en Marjan gaan samen proberen om de website in ere te 

herstellen. Misschien dat wij een beroep op Kees zijn schoonzoon mogen doen. 

Roel gaat de CD opzoeken die hij van Egbert heeft gehad waar alle gegevens van 

de website op staan. 



10.  Rondvraag: · Danny: waar blijft de notulen van de vergadering 19 april? 

 Deze is inmiddels naar jullie gemaild met excuses van mijn kant. 
 

Marjan: niet zo zeer een vraag maar misschien kunnen we in de toekomst 

kijken of er mensen zijn die in de nieuwbouw zijn komen wonen om in de 

redactie willen zitten van de Koerier en of er iemand webmaster wil worden 

van onze website. 
 

Marjan: heeft, op 6 augustus, een mail gestuurd naar Wethouder Jan Kastje 

voor een afspraak. 

Wachten op reactie van Jan Kastje. 


