
 

 

aktiviteitenvereniging 

"brukske aktief" 

 

 
Notulen van de bestuursvergadering van de A.v.B.a gehouden op 1 
december 2014  in wijkcentrum “de Kiosk” te Venray.  
 
Aanwezig : H. Jacobs, A. Geurts- v.d.Kruys, E. Partridge L.Juliana,  Wil v. 
Antwerpen, P. Bierens, R. Fries, M. Schrijnemakers, J. Thomassen,  
M.Molmans-Vos,  
 
Afgemeld:  L. Munsters 

 

1.      Opening. 
De voorzitter opent om 20.00 uur de laatste vergadering van dit jaar. 
 
2.      Ingekomen stukken en mededelingen. 
Ingekomen:  reclame van het Krefelder Kerstcircus. 
 
3.      Notulen van 3 november. 
Deze worden voor akkoord aangenomen. 
  
4.      Aktiviteitenkalender en nieuwe data 1e half jaar 2015 
Vergaderdata 12 januari – 2 februari – 2 maart – 13 april -4 mei – 8 juni 
De aktiviteitenkalender voor 2015 is klaar alleen moet Johan nog een datum 
plannen voor Mariëlle Beks. 
 
5.     Evaluatie filmavond jeugd 
Het was onrustig bij deze filmavond. Hier moet iets aan gedaan worden zodat 
het in de toekomst weer rustig kan verlopen. 

 
6.     Evaluatie Sint Maarten 
Er was een goede opkomst. Er waren veel ouders meegekomen. De locatie is 
ook goed bevallen. Het volgend jaar moet er wel een nieuwe vuurkorf 
aangeschaft worden. 

 
7.     Evaluatie Sinterklaas 
Deze morgen is weer goed geslaagd. 72 kinderen kregen van Sinterklaas een 
cadeautje. De Pieten die buiten de Kiosk pepernoten uitdeelden aan de 
kinderen was een succes. Ook binnen hebben de Pieten voor sfeer gezorgd.  

 
 
 



8.     Kerstattenties 
De lijst met namen is door de voorzitter goedgekeurd. Deze personen 
ontvangen een mooie attentie. 

 
9.     Kerstknutselen 13 december 
De voorbereidingen zijn afgerond en Marleen zorgt voor de aankondiging in de 
kranten. 

 
10. Info en website 
Rob heeft de datum vastgelegd om de info van januari te printen. Miranda zorgt 
voor een leuke Nieuwjaarswens en Johan zorgt voor een artikel in de info. 

 
11. Rondvraag 
Eddy vraagt hoe het is afgelopen met navraag over de blauwe bakken met 
papier. Johan heeft contact gehad met de Gemeente en deze heeft duidelijk 
gezegd dan wij als aktiviteitenvereniging de rechten hebben om in onze wijk het 
papier op te halen. Johan belt nog eens hierover met de Gemeente. 
 
12. Sluiten 
Om 21.15 sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen fijne feestdagen. 
 

Volgende vergadering 12 januari. 

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


