Notulen bestuursvergadering 6 november 2018
Locatie: Den Bolder
Van 20.00 tot 22.00 u.
Afmeldingen: Wilma en Fons

1. Opening: Woord van welkom door de voorzitter, waarbij Kees allereerst stilstaat bij het
overlijden van Gerry van Ool.
Daarnaast refereerde hij ook aan de geslaagde natuurwerkdag, iets waar we met z’n allen
trots op mogen zijn.
Verder haalde Kees het toch wel teleurstellende resultaat van de clubactie (€270) aan.
De Dorpsboerderij stelt daarom hun deel ter beschikking aan Sociaal Contact en de
Natuurspeeltuin. Het verbeteren van het resultaat wordt in een van de volgende
vergaderingen als agendapunt opgenomen.

2. Notulen: Marian gaf aan dat voor het Kerstdiner voldoende gelden zijn binnengekomen.
actielijst:
1. Adreswijziging Dorpsboerderij krijgt nog een vervolg, na tips vanuit de vergadering(RVO).
2. Vanwege de geringe medewerking vanuit gemeente, wordt dit actiepunt(Bonninga)
afgevoerd.
3. Vandaag vindt presentatie door AVANS studenten plaats.
4. Afspraak met wethouder Daandels wordt verschoven naar februari 2019.
5. Is tijdens deze vergadering afgewerkt. Zie agendapunt 9.
6. Blijft nog staan.
3. Mededelingen:
- Vergadering gaat akkoord met € 15 voor strooigoed voor de koffiegroep.
- Sociaal contact schildert vanaf heden wekelijks met cliënten van de gesloten afdeling van de
Stroming.
- Voormalig wethouder Jan van Groos heeft een mooi compliment uitgedeeld door de
uitreiking van een lintje aan Willemien en Marian van de werkgroep Sociaal Contact.
4. De mail van René de Bont inzake de verkeersituatie op ’t Vaartje zal door de werkgroep
Verkeer (m.n. Johan en Pieter) worden meegenomen. Zij reageren hier nog op richting René
en leggen contact hierover met Ton van Venrooij.
5. Overleg tussen bestuur Den Bolder en Samen Top heeft niet plaatsgevonden. Wel is een
Strategische sessie georganiseerd. Hieruit blijkt dat men toewerkt naar een uitbreiding
binnen de kernen Dongen en Waspik en mogelijk in de toekomst Made. Hierbij wordt dus de
kleinschaligheid min of meer losgelaten.
6. Johan geeft aan dat de organisatie van de Stratenloop dreigde niet door te gaan en nu is
overgenomen door Stichting Platform Waspik. Johan, Kees en Marcel vanuit het Platform
i.s.m. Jos Wagemakers zijn nu doende om een en ander te regelen. Hierbij zijn Tom
Langerwerf en Anton druk bezig om de benodigde geldschieters te vinden.

Vergadering geeft aan het belangrijk te vinden dat dit evenement blijft bestaan en gaan
akkoord dat een eventueel tekort vanuit het Platform wordt aangevuld. Hoogstwaarschijnlijk
zal dit niet nodig zijn. De organisatie van het evenement blijft in de toekomst ook onder
auspiciën van het Platform.
7. Carla, Annelies van Gilst en Nelleke van der Dussen hebben aangegeven te stoppen met de
Formulierenbrigade. Oorzaak is dat het veel rustiger is geworden dit lopend jaar. In totaal
zijn er dit jaar maar 2 klanten geholpen en is het spreekuur op donderdag komen te
vervallen. Kees en Marcel(de beide overgeblevenen) gaan via Bert in gesprek met de
thuisadministrateurs van de Seniorenvereniging om te kijken dat er een bepaalde vorm van
samenwerking mogelijk is. Levert dit niets op dan zal waarschijnlijk een verdergaande
samenwerking met Trees en Petra van De Wijkdiensten gaan plaatsvinden.
Carla wordt met een kleine attentie bedankt voor haar jarenlange inzet bij de
Formulierenbrigade. Ook Nelleke en Annelies zullen de attentie nog ontvangen.
8. De uitvoeringslijst wordt besproken en zal daar waar nodig door Cees worden aangepast.
9. Presentatie vanuit de werkgroep De Toekomst van Waspik door de internationale studenten
vanuit AVANS heeft meer duidelijkheid gegeven over de mogelijkheden van een uitgebreide
stageopdracht in kader van de Toekomst van Waspik.
In een korte discussie werden de mogelijkheden en problemen van een dergelijke stage
opdracht besproken. De werkgroep gaat een en ander verder uitwerken.
10. Aan de rondvraag zijn we deze keer niet toegekomen.
Actielijst:
nr
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wie
MB/AK
BdG
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5

KvG
JB
MB

6

MB

actie
Adreswijziging door voeren bij KvK voor kinderboerderij bij o.a. RVO.
Uitnodigen via Cees van Loon het onderzoeksteam vanuit AVANS voor
de vergadering op 6 november
Uitnodigen wethouder Daandels voor overleg van 5 februari
Navraag bij gemeente in zake stand van zake transitievisie energie loopt.
Uitvoering geven aan Privacybeleid door ondertekening van leden
Platform
Reserveren van den Bolder en ‘t Schooltje voor overleg in 2019

Volgende vergadering : 5 februari 2019 in ’t Schooltje
Verdere data voor 2019: 9 april( Den Bolder), 4 juni(‘t Schooltje), 10 september(Den Bolder) en 12
november(’t Schooltje).

