
 

 

aktiviteitenvereniging 

"brukske aktief" 

 

 
Notulen van de bestuursvergadering van de A.v.B.a gehouden op 13 april 
2015 in wijkcentrum “de Kiosk” te Venray.  
 
Aanwezig : H. Jacobs, A. Geurts- v.d.Kruys, P. Bierens, E. Partridge, 

 Wil v. Antwerpen, L. Munsters, R. Fries, M. Schrijnemakers, 
 J. Thomassen,  M.Molmans-Vos,  

Afwezig:  Lia Juliana 
 
 
1.      Opening. 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en wenst iedereen welkom. 
 
2.      Mededelingen. 
Agendapunt 5 wordt naar voren geschoven nl. filmavond maart. 
Deze avond is goed verlopen. De jeugd werd vooraf gewaarschuwd om geen 
mobiele apparatuur te gebruiken. Er waren ongeveer 44 kinderen. 
Mededeling: Er is een gesprek geweest met het nieuwe bestuur van het 
wijkcentrum  Brukske (MFC). Spelen doe je zo heeft op zaterdag de grote zaal 
beneden, de AvBA krijgt met knutselen de kleine zaal beneden. De tijd van 
13.00 tot 15.00 uur blijft. Het afsprakenboek gaat verdwijnen. Afspraken 
moeten in de toekomst digitaal aangeleverd worden. 
Mededeling: Luc en Lia Borst zijn uitgeroepen tot beste vrijwilligers. Zij hebben 
een oorkonde gekregen en een VVV bon als geschenk. Miranda plaats een 
stukje in de info van mei. 
 
2a. Ingekomen stukken. 
Brief Cigro Print Solutions, brief gemeente Venray over subsidie, rekening 
periodiek. 
 
3.      Notulen 2 maart. 
Er zijn geen notulen i.v.m. met ziekte. 
 
4.      Aktiviteitenkalender. 
Data 2e helft 2015 worden vastgelegd. 
25 september filmavond - 10 oktober herfstknutselen – 30 oktober filmavond - 
11 november Sint Maarten – 14 november gezinskienen - 27 november 
filmavond - 28 november Sinterklaas- 12 december kerstknutselen. 
 
5.      Evaluatie filmavond. 
Zie punt 2. 



6.     Evaluatie paranormale avond  
Deze avond is goed verlopen. Er was een grote opkomst. Deze avond is voor 
herhaling vatbaar. 
 
7     Evaluatie paasknutselen. 
Dit is goed verlopen  Er werden mooie stukjes gemaakt.  
 
8.     Evaluatie rommelmarkt. 
Er waren 15 tafels verhuurd. Jammer genoeg waren er maar weinig bezoekers. 
Dit komt waarschijnlijk ook doordat de locatie niet goed zichtbaar was vanwege 
de bouw van het MFC. 
 
 9.    Evaluatie paaseieren zoeken. 
Omdat het slecht weer was werd er besloten om de paashaas in “de Kiosk” te 
ontvangen. De kinderen kregen van hem enkele chocolade eieren en gingen 
toch tevreden naar huis.  
 
10.   Moederdag knutselen 9 mei. 
De werkgroep komt binnenkort bij elkaar. 
 
11.   Info en website. 
De website draait goed. De voorkant van de info van april had een mooie gele 
kleur. Dat zag er goed uit. Rob bestelt nieuw papier en laat dit in het nieuwe 
wijkcentrum bezorgen. Ricoh wordt gevraagd om de printer te verhuizen. 
  
12.   Rondvraag. 
Er zijn een vragen.  
 
13.  Sluiten. 
Om 21.30 sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 

Volgende vergadering 4 mei 2015. 
 

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


