
 

 

aktiviteitenvereniging 

"brukske aktief" 

 

 
Notulen van de bestuursvergadering van de A.v.B.a gehouden op 12 januari 
2015  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, L. Munsters. 
 
 
1.      Opening. 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en wenst iedereen een 
voorspoedig 2015. Hij hoopt dat de vrijwilligers zich weer net zo inzetten voor 
de vereniging als het vorig jaar. 
 
2.      Ingekomen stukken en mededelingen. 
Er zijn geen ingekomen stukken. Mededeling: mevrouw Dekkers heeft het 
secretariaat gebeld om de mensen die het oud papier ophalen een compliment 
te geven. Ze zijn ondanks het slechte weer toch in december het oud papier 
komen ophalen. 
 
3.      Notulen van 1 december. 
Deze worden voor akkoord aangenomen. 
  
4.      Aktiviteitenkalender  
Toevoegen aan de kalender. 7 maart is er een paranormale avond met Mariëlle 
Beks.  
 
5.     Evaluatie kerstknutselen. 
Dit is goed verlopen. Er waren ongeveer 20 kinderen. We hadden alleen te veel 
voorbereid. Afgesproken wordt dat het materiaal dat over is wordt bewaard en 
dat de spullen die vergankelijk zijn door Petra meegenomen mogen worden 
voor de gehandicapten. 
 
6.     Kerstattenties. 
De attenties vielen in goede aarde bij de vrijwilligers. Dit is voor herhaling 
vatbaar. 

 
7.     Evaluatie filmavond 
De filmavond is goed verlopen. De komende filmavond is Rob verhinderd. 
Johan zal vragen of Timmy dit kan overnemen.  



Er is gesproken over films te huren via videoland. Het blijkt echter dat dit 
duurder is dan elke maand een film te huren  bij de videotheek. 

 
8.     Carnavals-knutselen. 
19 januari komt de werkgroep bijeen. We hopen op een goede opkomst. 
Marleen zorgt voor de P.R. 

        
9.    Rommelmarkt. 
De oproep voor de rommelmarkt op 28 maart komt in februari in de info. 
 
10. Paranormale avond 
Johan heeft een paar datums van Mariëlle gekregen. Besloten wordt om 7 
maart een paranormale avond te houden. 
 
11. Info en website. 
Dit loopt goed. Besloten wordt om de advertentie prijzen in september weer 
aan te passen. 
Miranda zegt dat ze in februari onder het mes moet. Haar zoon Stefan neemt 
dan tijdelijk haar taak over. 
 
12. Rondvraag 
Niemand heeft iets voor de rondvraag. 
 
13. Sluiten 
Om 21.15 sluit de voorzitter de vergadering. 
 

Volgende vergadering 2 februari. 

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


