
 

 

aktiviteitenvereniging 

"brukske aktief" 

 

 
Notulen van de bestuursvergadering van de A.v.B.a gehouden op 4 mei  
2015  in wijkcentrum “de Kiosk” te Venray.  
 
Aanwezig : 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. 
 
Afwezig: H. Jacobs 
 
1.      Opening. 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en in verband met doden 
herdenking is er twee minuten stilte. 
 
2.      Ingekomen stukken en mededelingen. 
Brief van Ricoh, rekening van periodiek en informatie van het Oranjefonds. 
Mededeling: de sjoelclub stopt en gaat niet mee over naar het nieuwe 
wijkcentrum Brukske.  
 
3.      Notulen van 13 april. 
Deze worden voor akkoord aangenomen. 
 
4.      Aktiviteitenkalender. 
De nieuwe data voor de tweede helft van 2015 zijn gepland alleen moet Johan 
nog Mariëlle Beks benaderen voor een afspraak. 
 
5.      Evaluatie filmavond. 
Deze is goed verlopen. Er waren kinderen die eerder weg gingen en daarna 
was het een gezellige filmavond.  
 
6.      Verhuizing naar MFC. 
8 juni verhuisd de printer naar het nieuwe wijkcentrum Brukske. Johan zorgt 
voor plastic bakken om de spullen uit de kast boven (knutselspullen) in op te 
bergen en te verhuizen. Rob zegt dat de  kasten waar het papier in zit ook mee 
moeten overgaan naar de nieuwe locatie.  
 
7.      Knutselen met thema moederdag.   
De voorbereidingen zijn klaar. We gaan er een mooie middag van maken. 
 
 
 



8.   Info en website. 
De website loopt goed. In “de info” staan nu oude gegevens van Brukske Mooi 
Anders, Synthese en Proteion. Miranda gaat contact opnemen om te vragen 
wat er veranderd moet worden. Ze wil ook graag weten of het bestuur van het 
wijkcentrum Brukske gebruik gaat maken van onze “info”.  
 
9.   Rondvraag. 
Eddy en Annie melden zich af voor de vergadering van 8 juni.  
Rob vraagt Johan om voor 29 mei papier voor het drukken van de “info” te 
bestellen.  
De  zoon van Miranda maakt de “info” van juni omdat Miranda opgenomen 
wordt in het ziekenhuis. Wij wensen haar veel sterkte.  
 
10.   Sluiten. 
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering. 
 
 

Volgende vergadering 8 juni 2015. 
 

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


