Notulen vergadering bestuur wijkvereniging Stroom Esch
dinsdag 11 december 2018
Aanwezig: Frans Edelijn, Bert Volkers, Teun van Mechelen, Harry ten Berge, Monica Dost (later),
Henk Beltman en Gea van Vegchel (notulen)
Afwezig (m.k.): Lia Beunders
Bezoekers/ gast: Gerrit Aalderink, Agnes Borgreve, Annemie Mekenkamp, Joke Smit
1. Opening
Voorzitter heet iedereen welkom. In het bijzonder de personen van de 50+ werkgroep.
2. Notulen d.d. 20 november 2018
Notulen zijn, onder dankzegging akkoord.
3. Binnengekomen post/ mededelingen/ verzoeken/ extra agendapunten
a. Post voor penningmeester, is overhandigd
b. Mail ontvangen ivm verzoek om hinderpaaltjes op Korenpad (fietspad) te verwijderen.
Wij zijn van mening dat we dit niet moeten doen. Frans beantwoord de vraagsteller.
4. Gesprek met 50+ over besteding reserves
Brief ontvangen mbt eventuele reserves en suggesties hoe deze eventueel besteed kunnen
worden aan diverse activiteiten.
Voorzitter geeft aan dat de bedragen die op de bankrekening staan, niet zomaar uitgegeven
kunnen worden. Een aantal bedrag is gereserveerd of gealloceerd aan bepaalde te voorziene
uitgaven, etc.
Bestuur is van mening dat de genoemde opties niet passend zijn om een eventueel budget te
daar aan te besteden. Echter is er wel een mogelijkheid om te kijken wat er mogelijk is als de
50 Plus groep een uitje naar een verdere bestemming dan directe omgeving of iets anders wil
organiseren. Zij kunnen binnen de groep bespreken wat dit zou kunnen zijn en een voorstel
naar bestuur doen, inclusief kosten. Dan kan bekeken worden wat de eventuele financiële
mogelijkheden zijn.
Ook werd er gesproken over de koffiegelden die de bezoekers van de koffie ochtend betalen.
Vooralsnog houden we dit op € 0,60 per kopje.
5. Financiële afspraken met werkgroep repair café
Was afspraak dat voor einde jaar 2018 een financieel overzicht of inzicht is mbt repair café.
Tot op heden nog niets ontvangen. Op 22 december is het laatste repair café van dit jaar.
Als het goed is, wordt het document binnenkort aangeleverd.
6. Ontmoetingslunch 15 December – update
Aanstaande zaterdag vind dit plaats. Informatie om aan te melden is verspreid via
facebookpagina, website en persberichten.
Tot op heden 35 personen aangemeld, exclusief de leden van het bestuur. Wij zijn blij verrast
dat het aantal aanmeldingen zo hoog is.
Momenteel 6 onderwerpen, waar ook bepaalde personen voor aanwezig zijn om deze
onderwerpen in informele sfeer in groepjes te bespreken.
Vanaf half 12 wordt eea klaargezet.
Marijke zorgt voor koffie / broodje / soep.
Vanaf 12 uur kunnen personen binnen komen. Het wordt een informele bijeenkomst.
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7. AVG document _ update, voorstel (Henk)
Henk heeft document opgesteld waar het een en ander is vermeld. Overzicht geeft aan welke
gegevens en hoe/waar deze bewaard en gebruikt worden.
Op website vermelden dat wij volgens AVG werken.
Actie: Henk kijkt voor stukje tekst dat we op de website kunnen plaatsen.
Actiepunt algemeen
Vrijwilligerslijst versus Ledenlijst checken, ivm verzekering tijdens activiteiten / evenmenten.
8. Overleg Welbions en Wijkracht 21 november mbt ontmoetingsruimte - update
Teun en Henk zijn namens de wijkvereniging bij dit gesprek aanwezig geweest.
Welbions ziet geen belemmeringen dat de wijkvereniging het beheer van het zaaltje doet.
Aangegeven dat we dit willen doen, mits alles in een contract staat.
Mevr Slettenhaar (Welbions) heeft gebeld met Frans Edelijn. Ze zijn bezig met het contract,
maar er moeten nog enkele gegevens specifiek aangemaakt worden. Ze hebben ook nog wat
gegevens nodig mbt inventaris, etc wat eigendom van wijkvereniging en Welbions is.
Actie: Frans stuurt deze informatie door naar mevrouw Slettenhaar.
9. Werkgroep Nieuwjaarsduik- update
Frans heeft afgelopen week een update gestuurd via e-mail.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
10. Jaarkalender 2019 - update
Voor deze vergadering is een laatste versie door Frans verstuurd. Echter zijn er nog een aantal
aanvullingen / aanpassingen binnen gekomen.
Actie: Gea past deze aan en zal daarna de jaarkalender naar iedereen doorsturen.
In vergadering van januari 2019 zal de jaarkalender vastgesteld worden.
11. Attentie vrijwilligers
Laatste gegevens van coordinatoren werkgroepen afgelopen week ontvangen. Deze moeten
nog aangepast worden.
Voorbeeld hoe het eruit komt te zien (envelop met bedankbrief, aansteker, witte/rode
waxinelichtje) heeft Gea laten zien.
Actie: Gea doet laatste aanpassingen in de lijst en maakt verdeling voor het bezorgen van de
eindejaars attentie. Zaterdag a.s. tijdens ontmoetingslunch zullen de spullen uitgedeeld
worden.
12. Aanhangwagen, reparatie / check - update
Aanhangwagen is gerepareerd.
13. Inschrijving KvK
Ouderenvereniging is uitgeschreven bij KvK. Dit is afgehandeld.
De in/uitschrijvingen van bestuur wijkvereniging loopt nog.
14. Rondvraag
•
Bestuur buiten vergadering om bij elkaar komen.
•
Vraag van Bert: Op 1e etage in Dorsmolen is ruimte met o.a. metalen archiefkast en
diverse planken => wat doen we met inhoud?
Actiepunt: in 2019 op agenda zetten; bepalen wat er mee te doen.
•
Hoe is het met de varkensstal Oude Bieffel?
Geen verder info ontvangen. Inmiddels 2 maanden geleden dat alle fractie-leden zijn
uitgenodigd om daar te komen kijken. Toen toegezegd dat er eea moest gebeuren.
Tot nu toe nog steeds niets vernomen.
•
Eventuele sportschool die in lege ruimte zou komen, is niet bekend hoe/of dat
doorgaat. Momenteel bezwaarschrift.

Volgende bestuursvergadering: 15 Januari 2019, 19:30 uur, zaaltje de Wanne
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