
Notulen Vergadering 16-05-2017 
 
Aanwezig: Floor, Lisanne, Stefan, Ivo, Amber, Roel 
Afwezig: -  
 
1. Opening 
-  
2. Mededelingen en aanvullende agendapunten 
3. Ingekomen stukken: 
 - E-mail Lara : Ze wil graag der Maatschappelijke stage bij ons lopen, vinden we 
allemaal leuk. Ze komt na de zomervakantie. 
- Uitnodiging ZB: niemand heeft tijd om erlangs te gaan.  
- Uitnodiging Vrijmarkt Kamperland : Roel wil er graag heen, Ivo en Amber vragen 
het even na. We laten het haar nog even weten.  
- Uitnodiging Borsele Draait Door: Ivo, Roel en Lisanne hebben interesse. Amber 
misschien.  
 
4. Notulen vorige vergadering 
- foutje met de data, maar later opgelost.  
 
5. Movietour (indigo) vrijdag 26 mei 
Floor laat nog even weten of ze mee kan. Indigo rijd mee vanaf Colijnsplaat tot aan 
Vlissingen, om spelletjes te spelen en uitleg te geven. Ivo heeft de bus geregeld en 
belt nog even naar de bios. Amber maakt het filmoverzicht en mailt het naar Stefan. 
Ivo gaat verder met de PR.  
 
6. Buitenspeeldag woensdag 14 juni vanaf 13.00 
- Roel, Ivo, Amber en Lisanne zijn erbij. Lisanne mailt nog even naar de teamleiders. 
Floor is door haar examenuitslag afwezig. Het is bij het Wissenbad, van 13.00 tot 
16.00, Lisanne regelt Joeri voor de muziek. Stefan regelt een springkussen. Veld 
daarnaast voor voetballen. Stefan regelt de poster. Sponsering door de spar en 
Albert Heijn, Ivo regelt het bij de Spar en Roel bij de Albert Heijn.  
 
7. Workshop website maandag 22 14.00 NedBase 
- Lisanne en Stefan gaan.  
8. Facturen Bus Movietour 
- Stefan heeft gebeld, ze zouden hem een cc’tje sturen voortaan. 
9. Activiteitenplanning doornemen 
- mei: movietour 
- juni: buitenspeeldag 
- juli: wipe-out baan, leuk idee kijken we later verder na. 
- augustus: de zomermarkt, maar voor de rest vrij.   
- september disco zwemmen in het wissebad 
- oktober: Fright night, movietour 
- november: theater over actuele onderwerpen in groep 8 
- december: movietour  
10. Rondvraag 
11. Actielijst 
12. Datum volgende vergadering  
       - Dinsdag 6 juni 19.00 Wissenkerke  


