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Notulen van de afdelingsvergadering op 17-12-2008 
 

Aanwezig: Ingrid Buis, Hans Boot, Jan Bussink, Rob Krommenhoek, Willem Kroon, 
Jan v. Rees , Otto Rinkcer, Charles Schutte en Lammert de Vries,  

Locatie: Hans Boor 
 
 
1. Opening en mededelingen 

Hans opent de vergadering. Hij heet de nieuwe leden welkom. We doen een 
‘rondje’. 
 

2. Notulen 
- Over de scholierenroutes maakt Hans een afspraak met de Provincie voor 

overleg. 
- De aanleg van de parallelweg langs de N241 gaat voorlopig niet door.Hans 

stuurt een brief naar gedeputeerde Mooy. 
- De verlichtingsactie was een succes. 
- Charles mailt naar Frank Watertor over de notulen van het laatste overleg met 

de wethouder en het niet behandelen van onze brief betreffende de 
scholierenroute. 

- Ingrid mailt naar de gemeente betreffende het strooibeleid. 
 

3. Financiën/begroting 
Charles controleert de begroting. Het eindsaldo is onjuist. 

 
4. Mailtje van Co Kamst (Wieringen) 

Om dergelijke misverstanden in de toekomst te voorkomen wordt afgesproken: 
1. De secretaris bevestigt de ontvangen brief altijd en zo spoedig mogelijk. 
2. Inhoudelijke reactie volgt na overleg. 

 
5. Opvolging secretaris/penningmeester 

Lammert de Vries wil wel penningmeester worden. Voor het secretariaat stelt 
zich nog geen kandidaat beschikbaar. 

 
6. PR 

Hans overlegt met SchagenVandaag over de mogelijkheden van een 
maandelijks artikel over fietsgedrag. 
Ingrid informeert naar de mogelijkheden bij Schager Weekblad. 
Een optie is ook sponsoring door rjjwielzaken. 

 
7. 2009 

Willem: Relatie opbouwen met instanties. 
Charles: Opleiding fietsdocent, in vullen Routeplanner, verkeerssituaties. 
Lammert: verkeerssituaties 
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Hans: Foto’s van verkeersgedrag in de pers. 
Rob: Routeplanner. 
Otto: Routeplanner. 
Charles: Opleiding fietsdocent, in vullen Routeplanner, website, Nieuwe banden. 
 
Tot de volgende ledenvergadering denkt iedereen na over activiteiten in 2009. 
Wie neemt het secretariaat over? Wie versterkt de redactie van Nieuwe banden 
en de website? 
 

8.  Volgende vergaderingen 
De vergaderingen worden voortaan bij Hans thuis gehouden. 
Data komende half jaar: 
28-01 (Ingrid is bij nader inzien verhinderd), 25-03, 13-05 en 24-06. 

 
9. Rondvraag 

Otto wil met Hand de provinciale delen van de scholierenroutes narijden. 
 

Schagen, 2-01-2009 
 
Charles van der Mark 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij wensen iedereen een gezond 2009 toe. 


