
 

 

aktiviteitenvereniging 

"brukske aktief" 

 

 
Notulen van de bestuursvergadering van de A.v.B.a gehouden op 8 juni 2015  
in wijkcentrum “de Kiosk” te Venray.  
 
Aanwezig : A. Geurts- v.d.Kruys, E. Partridge, L.Juliana,  Wil v. Antwerpen,  
R. Fries, J. Thomassen,  M. Molmans-Vos, L. Munsters, H. Jacobs. 
 
Afwezig: M. Schrijnemakers, P. Bierens. 
 
1.      Opening. 
De voorzitter opent om 20.00 uur de laatste vergadering in dit gebouw. De 
volgende is in het nieuwe wijkcentrum. 
 
2.      Ingekomen stukken en mededelingen. 
Mededeling: Miranda is geopereerd en er is een kaart gestuurd namens het 
bestuur. Het gaat goed met haar. Ze heeft wel veel pijn. Johan deelt mede dat 
de sjoelclub 28 mei de laatste spelavond heeft gehad. Ze gaan niet mee naar 
het nieuwe wijkcentrum. Eddy  vraagt om nieuwe nietjes te bestellen voor het 
maken van “de info”. 
Ingekomen stukken: reclame van Heuzinkveld Horeca, 2 brieven van Ricoh, 
brief van Buma/Stemra. 
 
3.      Notulen van 4 mei  
Deze worden voor akkoord aangenomen. 
 
4.      Aktiviteitenkalender. 
De nieuwe data zijn vastgelegd.  
 
5.      Verhuizing naar MFC. 
Enkele leden hebben de inhoud van de kast van Brukske Aktief  in plastic 
bakken verpakt en in lege kratten zodat ze gemakkelijk verhuisd kunnen 
worden. Rob zal hiervoor zorgen. De printer is vandaag overgebracht naar het 
nieuwe wijkcentrum door medewerkers van Ricoh.  
 
6.   Info en website. 
Geen nieuws.  
 
7.   Rondvraag. 
De evaluatie van Moederdag knutselen staat niet op de agenda. Deze 
knutselmiddag werd redelijk goed bezocht. Er werd ook gevraagd om een 
knutselmiddag voor Vaderdag te organiseren.  



Het voorstel is om dit samen te voegen en een  knutselmiddag te organiseren 
waarop iets voor moeder en iets voor vader wordt gemaakt.  Dit wordt nader 
bekeken. 
Wil vraagt of er een bloemetje naar Miranda kan worden gebracht. Daar zal zo 
snel mogelijk een afspraak voor gemaakt worden.  
Johan zegt dat het niet zo goed gaat met Jan Fermont. Hij gaat hem namens 
ons een bezoek brengen.  
 
8.   Sluiten. 
De voorzitter sluit om 21.00 uur de vergadering. 
 
 

Volgende vergadering 7 september 2015. 
 

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


