
Notulen jaarvergadering Merkecommissie Raerd, 19 november 2014.
Aanwezig: vertegenwoordigers van de straten en de merkecommissie.
Afwezig: met kennisgeving de Slingerbochten, Wiebe Stelwagen, Wobbe Kooistra, Folkert 
Punter.

1) Opening;
Daniel opent de vergadering om 20:05 uur.

2) Mededelingen;
Dit jaar de vergadering op woensdag i.v.m. volle agenda van het dorphuis op de 
vrijdagavond.

3) Notulen vorige vergadering;
Goedgekeurd.

4) Evaluatie merke 2014;
 Leuke opening, mooi aangekleed.
 Straatspelletjes starten dit jaar iets later i.v.m. rondje door het dorp. Positief 

ontvangen om spelletjes op 1 plek te houden, vraag naar afwisseling. Met alle team 
door de straten werd door iedereen verschillend ervaren. 

De kwaliteit van de muziek is goed, alleen komt deze niet altijd tot zijn recht in het dorpshuis,
dit is jammer. 

5) Nieuwe commissieleden; 
Op dit moment is het moeilijk nieuwe commissieleden te vinden.

6) Standhouders;
Nieuwe draaimolen, positief ontvangen, zag er goed uit. Is voor volgend jaar weer gevraagd.

Snackwagen; deze kon de drukte in Raerd niet aan. 
Het is tijdens de merke geëscaleerd, we hebben met de desbetreffende standhouder 
besproken dat een vervolg in Raerd er niet in zit.
Er wordt wederom gezocht naar een nieuwe snackgelegenheid voor tijdens de merke.

7) Financieel overzicht 2014;
Dit jaar iets minder in kas dan het voorgaande jaar.
Er wordt gevraagd of het een trend is dat het lijstlopen wat terug loopt,
Edwin bevestigd dit en zal nog na kijken hoeveel dit is vergeleken met andere jaren.

8) Verslag kascommissie;
Errit en Harry, duidelijk en goed overzicht, gedigitaliseerd en een goed uitleg van Edwin.

9) Verkiezing kascommissie;
Errit Vleer heeft het nu twee jaar gedaan, hij wordt hartelijk bedankt hiervoor.
Nieuw kascommissie lid, Sieger van der Zwaag.

10) Merke 2015;
De komende merke is van 21/8/2015 t/m 24/8/2015.
Suggesties voor een thema zijn welkom bij de MC.

Of er dit jaar straatversiering is nog niet bekend.



11) Uitreiken ontbijtgeld;
Het ontbijt geld gaat dit jaar naar Janny van der Meer, peuterpret.
De schenking bedraagt € 265.

12) Wat verder ter tafel komt; 
Nieuwjaarsbal 1-1-2015, band is geboekt, entree gratis.

13) Rondvraag;
Complimenten voor de inzet van merkecommissie.

14) Sluiting;
Daniel sluit de vergadering. 


