Notulen bestuursvergadering 5 juni 2018
Locatie: Den Bolder
Van 20.00 tot 22.00 u.
Afmeldingen: Anton en Bert(sluit later aan).

1. Opening: Openingswoord door de voorzitter.
2. Notulen: Geen opmerkingen.
actielijst:
1. Facturering Dorpskrant heeft plaatsgevonden. Dorpskrant wordt geheel 2018 op
A4 formaat met groter lettertype uitgegeven. Advertentiekosten zijn hierdoor aangepast
naar € 100 per uitgave. Uitgave blijft kostendekkend. Dit jaar zal verder bekeken worden
of de A4 uitgave voldoet aan onze kwaliteitseisen.
2. Geen wijziging, blijft staan.
3. Aanvraag Rabo Clubkas wordt onder de vlag van het Platform gezamenlijk opgesteld
door Marian, Wilma en Anne. Opbrengst wordt gelijkelijk verdeeld over Sociaal Contact,
Natuurspeeltuin en Dorpsboerderij.
4. Geen wijziging, blijft staan.
5. Blijft staan en aanvullen met opvragen plattegrond en verdere informatie vooraf.
3. Mededelingen:
- Marian geeft aan dat het bedrag va € 7.000 voor de E-duobike rond is en de fiets besteld is.
- Johan vraagt aandacht voor de bijeenkomst op 12 juni inzake “Houd je ogen open”.
Aanvang 19.30 op het gemeentehuis in Waalwijk.
- Buurtkracht Waspik Boven is uitgebreid naar geheel Waspik en staat vanaf nu dus open
voor iedere bewoner binnen Waspik. 12 september is hier een bijeenkomst over en deze
richt zich op het isoleren van woningen en het plaatsen van zonnepanelen.
- Chris geeft aan dat de opening van de Spoorzone erg geslaagd was. Dit werd mede
bevestigd door degenen die toen aanwezig waren.
4. Ingekomen stukken: geen
5. Geen wijziging t.o.v. de vorige vergadering. Het wachten is nog op een reactie van de
gemeente, wat nog langer duurt i.v.m. met nieuwe samenstelling B&W.
6. Nieuwe Privacywetgeving:
A.d.h.v. checklist is bepaald dat de nieuwe wet voor onze stichting minimaal van toepassing
is. Alleen bij Sociaal Contact wordt een klein bestand met persoonlijke gegevens
bijgehouden. Om deze reden neemt René binnen het Platform het aandachtgebied
gegevensbescherming op zich. Voor de volgende vergadering zal bekeken worden of we het
beleid in minimale vorm kunnen verwoorden. Chris en Johan kijken binnen hun netwerk hoe
we dit kunnen/moeten doen.
7. Natuurspeeltuin:
Wilma geeft kort aan dat de opening met 450 aanwezigen die dag een succes was. Er wordt

enthousiast gebruikt gemaakt van de natuurspeeltuin, ook door mensen van buiten ons
dorp.
Verder is er een onderhoudsteam van 6 personen die gemiddeld genomen 2 keer per jaar in
actie komen. Kleine onvolkomenheden zoals drainage bij waterpomp zijn inmiddels opgelost.
De begroting dient nog officieel ondertekend te worden en is er een discussiepunt met de
gemeente over het betalen van de kosten als het hek aan de kanaalzijde verplaatst dient te
worden.
8. De Toekomst van Waspik:
Bert geeft na zijn binnenkomst een toelichting op zijn activiteiten inzake de stage vanuit de
AVANS Hogeschool. Deze (internationale)stage moet onderzoeken hoe we met name jeugd
meer kunnen binden aan Waspik. Uiteindelijk moet dit uitmonden in een specifieke
stageopdracht die aanvangt in september/oktober. Woensdag 13 juni houdt Bert nog een
pitch bij de Rabobank om eventueel ook bedrijven te interesseren voor dit onderwerp.
9. Werkgroepen/Uitvoeringslijst
De uitvoeringslijst is doorgenomen en Cees zal deze daar waar nodig aanpassen.
10. Rondvraag:
Cees: Het informatiebord dat staat bij de Veste is nog steeds niet gerepareerd. Cees
onderneemt verdere actie.
Anne: Post vanuit GD( gezondheidsdienst dieren)voor goedkeuring komt nog steeds
verkeerd aan en dient gewijzigd te worden vanuit de KvK. Marcel zal proberen dit te
wijzigen in Rob Schumacher, Goudplevier 31, 5165 KG Waspik.
Johan: Vraagt zich af hoe er wordt omgegaan met meldingen. De indruk is dat men te weinig
terugkoppelingen krijgt over de gedane meldingen en dat ook de opvolging niet
altijd geactualiseerd wordt.
Wilma: zijn er al ideeën over ‘het Beste idee’? Echte ideeën zijn er nog niet en al pratende
dacht men nog aan een Cruijff court, fitnessvoorziening voor ouderen en een E-auto.
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actie
Nadenken over initiatieven die kunnen dienen als ‘Beste idee’.
enkele exemplaren Dorpskrant in Den Bolder
Gezamenlijk opstellen van de aanvraag voor actie inzake de clubkas.
Nieuwe activiteitenlijst opstellen
In september Rob Bonninga uitnodigen en op voorhand over meer
informatie vragen zoals plattegrond.
Acties inzake privacybeleid. Marian vraagt na bij Thebe, Chris informeert
binnen eigen bedrijf, Johan mailt voorbeeld van Energie Coöperatie en
Marcel stuurt checklist mee.
Adreswijziging door voeren bij KvK voor kinderboerderij.

Volgende vergadering op 4 september 2018 in ’t Schooltje van 20.00 tot 22.00 uur

