
 

 

aktiviteitenvereniging 

"brukske aktief" 

 

 
Notulen van de bestuursvergadering van de A.v.B.a gehouden op 2 februari 
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 welkom. 
 
2.      Ingekomen stukken en mededelingen. 
Brief van Ricoh en rekening van periodiek. 
 
3.      Notulen van 12 januari. 
Deze worden voor akkoord aangenomen. 
 
4.      Aktiviteitenkalender. 
Johan deelt mede dat de geplande aktiviteiten van mei waarschijnlijk niet door 
kunnen gaan i.v.m. de verhuizing naar het M.F.C. (filmavonden) 

 
5.      Evaluatie filmavond. 
Deze is goed verlopen. Alleen kregen een paar kinderen geen chips omdat ze 
niet luisterden. 
 
6.      Evaluatie carnavals knutselen. 
De kinderen gingen met leuke knutselwerkjes naar huis. Alleen was de 
opkomst niet groot. Dit komt waarschijnlijk doordat  “spelen doe je zo” ook al 
om twee uur openging. Er wordt een bijeenkomst gepland hierover. 
 
7.      Paasknutselen.     
De werkgroep komt 9 maart bijeen om dit voor te bereiden. 
 
8.      Rommelmarkt 28 maart. 
Er zijn pas twee aanmeldingen. In de volgende info komt nog een oproep. 
 
9.      Data aktiviteiten 2e half jaar 2015 
Deze worden in april vastgelegd. Er komt eerst nog een gesprek met het 
nieuwe bestuur van het M.F.C. 
 



10.   Info en website. 
Er komt een eenmalige advertentie van de Aldi in de info te staan. Miranda 
overlegt wat er in de info van maart moet komen te staan. Rob deelt mede op 
welke data de info zal worden geprint. 
 
11.   Rondvraag. 
Petra komt net bij de rondvraag de vergaderruimte in. Zij zegt dat ze eerst nog 
onderweg is geweest om een leuk idee voor het paasknutselen. Dit wordt 
goedgekeurd. Verder zijn erf geen vragen. 
 
12.   Sluiten. 
De voorzitter sluit om 21.00 uur de vergadering. 
 
 

Volgende vergadering 2 maart 2015. 
 

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


