
VERSLAG VERGADERING BESTUUR
 8 AUGUSTUS 2012

Tijd: 8 augustus 2012, 20:00 uur
Genodigden: volledig huidig bestuur:

Annie Brouwer-Korf (A), Hanneke Verheijke (H), Roosje Keijzer 
(R, penningmeester), Michael Munker (M, secretaris), Jan van 
der Leeden (J), Dick Sijtsma (D, voorzitter)

Aanwezig: A, D, J, H, R, M: besluitvaardig
Voorzitter: D
Verslag: M (besluiten openbaar in verkort verslag, actielijst intern)

Welkom. Update Letters. Project functioneert, ook al nog vrijwel onbekend waardoor 
sponsoren vinden veel vrijwilligerswerk vereist. QR code functioneert nog, melding, dat 
een of twee stenen gebroken zijn, moeten ooit vervangen, lijkt geen haast. Een deel van 
de stenen met letters staan vrij diep zonder zand, ondanks een poging met 15 kg extra 
breker zand in juli. Oorzaak lijkt hemelwater, dat van de huizen op straat geloosd wordt. 
Wij gaan met stadswerken in gesprek over mogelijke oplossing (leemzand?). Letters staan 
op wikipedia, zou beter kunnen. Gedicht van de letters wordt veel gelezen. M zat bij ZiZo, 
twee dames voor het raam in gesprek. Een heer loopt verzonken het gedicht lezend en 
schuift zijn fiets zacht tegen een van de dames aan. Excuses met gebaar naar de letters. 
Vriendelijk contact.

Notulen/verslag vergadering 27 juni 2012 zijn akkoord. 

Datum volgende vergadering 3sep en 10okt, 20:15

Bespreking financiële stukken. R geeft toelichting, schrijft deze nog op. Begroting 
2012-2014 principieel akkoord. 

Wij gaan fondsen en dichtersgilde schrijven om beloofde middelen te innen

Taakverdeling binnen bestuur, wij maken een opset, lijst zie beneden

Wij drukken nieuwe flyers, en wij maken certificaten voor letters. Maken speciale flyers 
voor geboortehuis en verloskundigenpraktijken. 

Beleidsplan V2 is oké. Met deze en begroting kunnen wij vragen van belastingdienst voor 
ANBI status beantwoorden. 

Wij plannen activiteit met en voor de leden van het comité van aanbeveling en vrijwilligers 
ter dank. 
  
Sluiting

D e  L e t t e r s  v a n  U t r e c h t


