
 

 

aktiviteitenvereniging 

"brukske aktief" 

 

 
Notulen van de bestuursvergadering van de A.v.B.a gehouden op 3november 
2014  in wijkcentrum “de Kiosk” te Venray.  
 
Aanwezig : H. Jacobs, A. Geurts- v.d.Kruys, L.Juliana,  Wil v. Antwerpen 

 P. Bierens, L. Munsters, R. Fries, M. Schrijnemakers, 
 J. Thomassen,  E. Partridge, M.Molmans-Vos,  

 
1.      Opening. 
 De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en verwelkomt 
 iedereen. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 
 
3.   Notulen van 6 oktober. 
 Deze worden goedgekeurd. Punt 7 wordt aangepast op papier. 
 
4. Aktiviteitenkalender. 
 Dit wordt verschoven naar later. 

a. De secretaris gaat de vergaderdata voor het eerste halfjaar van 2015 
vastleggen plus de data van de aktiviteiten voor het eerste halfjaar. 
Rob legt de data van de filmavonden vast met Franka. 

 
5.      Evaluatie filmavond. 

Deze avond verliep een beetje rommelig. Er waren ongeveer 24 
kinderen. Waarschijnlijk waren er minder kinderen omdat er in het dorp 
een Halloweenavond was. 

 
6.      Evaluatie herfstknutselen. 
 Dit is goed verlopen. Er waren ongeveer 36 kinderen en genoeg 
 vrijwilligers om te helpen. De kinderen hebben twee knutselwerkjes  
 gemaakt. 
 
7. Evaluatie paranormale avond. 
 Marielle heeft aan de hand van voorwerpen en foto’s iets verteld aan de  
 bezoekers. Het was een mooie en iteressante avond. Marielle komt graag  
 nog een keer terug. 
 
8. Gezinskienen.. 
 Er waren ongeveer 75 mensen. Hiervan was de helft jeugd.  



 De hoofdprijs, de kinderfiets, werd gewonnen door een meisje. Bij de 
 tombola heeft iedereen nog een klein prijsje gewonnen, gesponsord door  
 familie Van Egmond.  
  
9.      Sint Maarten. 
 Johan en Rob hebben de route van de optocht verkend. Er zullen weer  
 extra lichtpunten langs de route komen. Henk steekt het  
 Sintmaartensvuur aan op het veldje langs de wijkhal. Na afloop is er weer  
 een traktatie voor de kinderen. 
 
10. Sinterklaas. 
 Er zijn pas 15 aanmeldingen. Waarschijnlijk komen de andere pas na de  
 uitgave van de info van november. 
 
11. Kerstattenties. 
 Dit jaar wordt gekozen voor een vvv bon voor de vrijwilligers. 
 Marleen stuurt de lijst van het vorig jaar naar Johan en past de lijst aan. 
 
12. Kerstknutselen. 
 Nog afspreken wanneer de werkgroep bij elkaar komt. 
 
13. Info en website 
 Miranda heeft weer te laat een artikel gekregen en tot ’s avonds laat 
 moeten werken om dit geplaatst te krijgen. Ze mag dit de volgende keer 
 weigeren. 
 Er is een bijeenkomst geweest met Richard Noya om de website te laten  
 onderhouden door verschillende vrijwilligers. 
 
14. Rondvraag. 
 Er is gesproken over de blauwe containers die in ’t Brukske op sommige  
 plaatsen staan en waarin oud papier wordt verzameld. 
 Dit hoort niet zo. Onze vereniging heeft de rechten om het oud papier op 
 te halen. Johan neemt hierover contact op met de Gemeente. 
 Annie Geurts vraagt of het al bekend is dat er veranderingen zijn bij de  
 Periodiek. Zijn ze nu wel of niet failliet. Johan gaat dit onderzoeken omdat  
 wij de voorpagina van de info hier laten drukken. 
 
15. Sluiten. 
 De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering. 
    

 
Volgende vergadering 1december. 

 
De voorzitter        De secretaris 
J. Thomassen        M. Molmans -Vos 
 


