
Notulen Algemene Ledenvergadering 27 jan. 2017 

Aanwezig : 28 leden , afmelding Mario de Haan, Trudi Verberk 

Opening: Fons heet iedereen welkom en laat het bestuur zich nogmaals voorstellen 

Mededelingen:   

- Michael stapt uit bestuur en geeft als motivatie daarvoor, dat hij van mening is , dat een geheel nieuw 

bestuur moet doorgaan (hij is zelf in het verleden ook in het oude bestuur actief geweest) 

- Wat kan Sociom betekenen in onze buurt? (opleiden buurtbinders, zorgen voor veiligheid en 

betrokkenheid) 

- Uitnodiging voor de info markt (georganiseerd door de wijkraad) ma. 6 maart om 19.30 in Elzendaal 

College. 

In en uitgaande post:- uitnodiging info markt (wijkraad) 

Jaarverslag 2016 : geen opmerkingen hierover. 

Financieel jaarverslag: Trudi is niet aanwezig, daarom neemt Fons dit voor zijn rekening. 

 Gerrit Bongers vraagt om een begroting voor 2017 en ook hoe de financiële vergoeding voor het kaarten nu zal 

zijn. Fons geeft aan hierover met hem in gesprek te gaan. 

Ook Ad de Ponti vraagt om een begroting voor het volgend  jaar. Michael antwoordt dat we eigenlijk sinds deze 

ALV een officieel bestuur zijn en dat we dit voor het komende jaar zeker zullen oppakken. 

Presentatie website (door Evelien van Haren). 

- Neel Peeters geeft aan dat de wijkraad ook een “plekje” moet krijgen op de website . 

- Pien Verberk vraagt of website zelf beheerd wordt. 

Daar wordt aan gewerkt, men bekijkt of het volgen van een cursus  hierin iets kan bijdragen. 

Nieuwe activiteiten in 2017: 

Vanuit de gedachte dat alle activiteiten van en door buurtbewoners samen gerealiseerd moet kunnen worden, 

komen we tot een brainstorming in gemengde kleine groepjes . 

Dit heeft het volgende lijstje opgebracht , waar we weer mee verder kunnen. 

 

 Activiteit Personen 

1 Fietsen, laagdrempelig qua organisatie houden Mechelien, Riet Centen, Theo Daanen 

2 Busreis uitstapje Thea, Neel 

3 (Snert)wandeling Louise, Theo Daanen 

4 Carbootsale  

5 Lezingen organiseren  

6 EHBO cursus Louise 

7 Spellenmiddag Thea, Hetty, Ingrid 

8 Bouwweekend met speelgoedmarkt Xandra 

9 Fotopuzzeltocht, rondleiding, speurtocht Boxmeer (historie; bepaalde bomen; …) Evelien, Neel, Riet Centen 

10 Sjoelen (oudhollandse spellen) Thea, Hetty 

11 Opschoondag wijk Ellen de Vlam 

12 Workshop creatieve stukjes maken (dame uit Afferden?) • Macrame – Evelien 

• Culinair, koken – Neel 

• Sieraden – Pien 

• Mozaïek  – Mechelien 



13 Rommel/ ruilmarkt bij 't Vertrek Neel 

14 Nieuwjaarsborrel ('s middags) Evelien 

15 Buurtfeest Ellen 

16 Jeu de boule Mariekje Weerepas 

17 Bier en/of wijnproeverij Bert Thijsen 

18 ATB-tocht Fons (Mario?) 

19 Cabaretavond uit eigen gelederen Wil de Vlam, Loet 

   

 
20    Fietstocht                                                                                             Bert 
21     Jeu de boules / beugelen                                                              Gerrit 
22    Iets rondom Halloween                                                               Henny 
23    Biosbezoek                                                                                           Michael ( event met korting bv) 
24    Eetplein                                                                                                 Ad ( wil graag hulp hierbij ) 
25    Bloemschikken                                                                                 Riet 
26    Wandeltocht                                                                                      Henny 
27    Moment in de week of maand voor buurtborrel            Henny 
28    Interessemiddag                                                                              Ad  ( wil graag hulp hierbij) 

29    Kerstviering                                                                                        Gerrit 
30    Dienstenbeurs                                                                                   Michael 
31      Boerengolf                                                                                          Bert 
32     Museum uitjes                                                                                 Michael ( event. met korting bv) 
 
* Sjeng en Noud Giesbers willen helpen waar/als zij kunnen! 
 

Lijst vrijwilligers vanuit enquete Sociom: 

Het ligt in de bedoeling om de mensen van deze lijst te benaderen om met hen door de buurt te wandelen om 

deze te bezien op veiligheid en… wat er eventueel gedaan kan worden om de leefbaarheid nog beter te maken. 

Buurtverbinders: Er zijn vanuit de buurt 2 mensen , die zich hebben aangemeld hier een opleiding te willen 

volgen. Nelly Linssen heeft deze inmiddels met goed gevolg afgesloten en mag als buurtverbinder worden 

aangesproken. 

Oude spoorboekjes: 

Fons vraagt wie nog oude spoorboekjes heeft (Wil de Vlam gaat op zoek en Ingrid Lagarde spreekt Ger de Reus 

erop aan of hij het een en ander nog digitaal heeft). 

Kascommissie: 

Bert Thijssen en Noud Giesbers willen komend jaar de kas controleren. 

Rondvraag: 

- Ad de Ponti tipt nog even op de infoavond georganiseerd door de wijkraad op ma. 6 mrt. om 19.30, 

waarbij verschillende organisaties zich presenteren. 

- Pien Verberk vraagt wat we mogen verwachten van de wijkraad ( Ad geeft hierover een korte 

uiteenzetting, wijkraad maakt connectie tussen gemeente en bewoners) 

 

 

 


