Notulen bestuursvergadering 5 februari 2019
Locatie: Den Bolder
Van 20.00 tot 22.00 u.
Afmeldingen: Fons en Pieter

1. Opening: Kees heet als voorzitter iedereen, inclusief wethouder Eric Daandels, welkom bij
het eerste overleg in het nieuwe jaar.
Wethouder Daandels is aanwezig voor het eerste kennismakingsgesprek met alle leden van
het Platform. In dit kader stelt Kees alle leden aan wethouder Daandels voor.
Tevens geeft Kees een terugkijk op de afgelopen 3 maanden:
- 9 december succesvolle stratenloop
- druk bezochte informatieavond vanuit Buutkracht over de verschillende vormen van
energiemaatregelen zoals spouwmuurisolatie, warmtepomp en zonnepanelen.
- Geslaagd kerstdiner bij ‘Hier ist’ opgezet door Sociaal Contact

2. Notulen 6 november 2018: Geen opmerkingen
actielijst:
1. Adreswijziging Dorpsboerderij is nu opgepakt binnen het bestuur van de Dorpsboerderij.
2. Afgewerkt.
3. Afgewerkt.
4. Contacten inzake energietransitie zijn door Johan gelegd.
5. Loopt nog.
6. Afgewerkt.
3. Mededelingen:
- Formulierenbrigade stop als zelfstandige eenheid en gaat samen met de adviseurs vanuit de
Seniorenvereniging. Marcel en Kees zullen hoogstwaarschijnlijk hierbij aansluiten.
4. Ingekomen stukken inzake verkeersituatie op ’t Vaartje en Berkendreef.
Worden uitgebreid besproken bij punt 8. Zie als toelichting de bijlagen bij deze notulen.
5. De Stratenloop Waspik is op 8 december 2018 als zeer succesvol ervaren. Financieel is er
een klein overschot. Besloten is om dit onder auspiciën van het Platform verder voort te
zetten en wordt officieel bij de KvK ingeschreven.
6. Jaarcijfers worden doorgenomen en goedgekeurd. Anton en Cees hadden al eerder een
kascontrole gedaan en de cijfers goedgekeurd.
Wel wordt besloten om m.b.v. het programma Snelstart de boekhouding verder te
professionaliseren. Bert heeft hierbij zijn hulp aangeboden voor een eerste opzet.
De zakelijke verzekering die al liep via de Dorpsboerderij is uitgebreid met een
aansprakelijkheidsverzekering voor alle activiteiten die bij via het Platform lopen.

7. De begroting wordt ook uitgebreid besproken. Wethouder Daandels gaf aan dat ze een
nieuwe opzet willen maken waarbij de gemeente Waalwijk niet meer de sluitpost van de
begroting is. Medio dit jaar komt de gemeente hier op terug en zullen ze met een opzet voor
een structurele oplossing komen.
Binnenkort zal er nog een gesprek plaatsvinden tussen het DB van het Platform en Margriet
van Scholl hoe we het tekort van dit jaar € 4.000 nog gaan oplossen.
8. De verkeersituaties met de daarbij behorende acties van Hooipolder, ’t Vaartje en
Berkendreef zijn uitgebreid toegelicht.
9. Bij rondvraag geeft Bert aan dat vanuit Contourn de Twern gevraagd is om een klussendienst
op te starten binnen Waspik. Rene de Bont geeft aan dat zij dat op beperkte schaal al doen
met het bijhouden van tuinen. Hij zal dit meenemen en hier bij Bert op terugkomen.
Actielijst:
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actie
Adreswijziging door voeren bij KvK voor kinderboerderij bij o.a. RVO.
Ligt nu binnen het bestuur Dorpsboerderij
Opstarten onderzoek in kader van Toekomst van Waspik met 1 student
die dit als afstudeeropdracht oppakt.
Navraag bij gemeente in zake stand van zake transitievisie energie loopt.
Uitvoering geven aan Privacybeleid door ondertekening van leden
Platform
Gesprek met Gemeente(M. van Scholl) inzake het financiële tekort voor
2019.

Volgende vergadering : 9 april 2019 in ‘t Schooltje

