
Verslag vergadering der PPL, d.d. 07 februari 2002  
Aaanwezigen: Charles B., Johan B. en Jan K. 
Afwezig: Leni de V. 
in de dienstwoning van J. Brugman op de Liede 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tijdens de opening meldt Charles dat een actiepuntenlijst zijn voorkeur heeft. 
 
Financiën 
In de kas is aanwezig in guldens 3700,00. De penningmeester, Johan, verwacht 
sponsorgelden tot fl. 5700,00 binnen te krijgen. (ook in guldens) 
 
Sponsorloop van Leni 
Leni gaat de ELFSTEDENTOCHT lopen, die als vertrekpunt kent Leeuwarden, hetgeen 
tevens het eindpunt zal zijn. Startdatum: 7 mei a.s.; aankomst op zaterdag 11 mei. 
Jan zal voor Leni een formulier samenstellen, waarmee iedereen de boer op kan. 
Voorstel Leni: Geef  de mensen de kans op € 0,05, € 0,15, € 0,25 per km. of een zelf in te 
vullen totaalbedrag.  Overigens is de de totale loop 205 km. 
Het doel zal zijn gelden bijeen te lopen voor speeltuig in de tuin van het Kinderhuis en het 
opknappen van de buitenkant van het huis. 
 
Hoe gaan we met sponsorwerving om? 
We zullen met Mart Jong een afspraak maken om hem duidelijk te maken dat: 

• dat we graag van zijn diensten gebruik willen maken;  

• PPL baas in eigen huis wil blijven; 

• de BTB-borrel beperkt zal worden gebruikt om gelden los te weken, daar BTB zelf 
nog niet financieel positief op haar activiteiten kan terug zien. Charles benadrukt dat 
binnen afzienbare tijd dat welk het geval is en dat PPL dan kan uitzien naar steun 
vanuit  BTB. 

 
Bezoek aan Lesna in Polen 
Op 27 februari gaat een delegatie van PPL (buiten Jan & Johan is de delegatie nog 
onbekend) 
naar Lesna om een flink aantal zaken te regelen.  

1. Computerklas(sen) inrichten 
2. Bezoek aan Kinderhuis vanwege doel voor opbrengst van Elfstedentocht 
3. Besprekingen met de burgemeester en anderen over: 

• Deelname aan Haarlem-Cup van Wlokniarz-team 

• Voorbereidingen Tama-feest 

• Deelname groep kinderen (jongens) aan o.a. Jeugdweekend HBC 

• Overleg over schoolmeubelen uit Nederland 

• Wil Lesna vriendschapsbanden aangaan met Heemstede? 
 
Zomer 2002: voorbereidingen Poolse kinderen naar Nederland. 
Daar het vakantiehuisje Diemerdam niet beschikbaar is ten tijde van het Jeugdweekend zal 
de groep, afhankelijk van deelname aan het Jeugdweekend van HBC, de week er op daar 
ontvangen worden. 
De bevestiging voor week 33 van Diemerdam is geregeld.  
5 Maart zullen Johan en Jan naar de vergadering van het Jeugdweekend gaan om het 
verhaal er achter uit te leggen. Vraag is of de kinderen een dag vroeger komen om uit t e 
rusten van de reis. 
De overnachting zou dan in  de tent plaats vinden. 
 
 
 



 
Haarlem Cup: voorbereiding deelname Pools voetbalteam 
HBC heeft in de persoon van Rut A. en Ton V. al eens aangegeven dat de mannen op het 
HBC-veld welkom zijn. 
Wat zijn de kosten bij HBC voor overnachting en maaltijden? Wat zijn de resterende kosten 
van Expertsport? 
 
Schoolmeubilair naar Polen-stand van zaken 
a.s. Woensdag is er een meeting met de herstelde coördinator van het Nova-College en 
Reinunie. Charles zal ons op de hoogte houden. 
 
TAMA 2002: BBR en Finally Four 
De komende trip zal duidelijkheid geven over data, toezeggingen van Lesna voor de bands. 
Voorkeur BBR mee te nemen, in tegenstelling tot Finally Four. 
 
Afspraak maken gemeente Heemstede 
Charles zal de Heer v.d. Berg, gemeentesecretaris, vragen om een afspraak met de 
burgemeester en PPL te maken. 
 
Rondvraag en vaststellen nieuwe vergadering  
Bart zal gevraagd worden voortaan eerst aanbiedingen van computers e.d. te bekijken 
alvorens wij e.e.a. accepteren. Bij Behage staat nu een partij klaar. 
Hij zal ook gevraagd worden of hij contacten heeft om een website aan te maken. 

NIEUWE DATUM: 13 MAART, 17.00 uur op de Liede.  

 


