
 

 

aktiviteitenvereniging 

"brukske aktief"  

 

 
Notulen van de bestuursvergadering van de A.v.B.a gehouden op 5 oktober 
2015 in wijkcentrum Brukske te Venray.  
 
Aanwezig : J. Thomassen,  M. Molmans-Vos, W. v. Antwerpen, L. Munsters  
    L. Juliana, A. Geurts- v.d.Kruys, P. Bierens, E. Partridge,  

  R. Fries, M. Schrijnemakers, L.Borst. 
Afwezig : H. Jacobs  
 
 
1.      Opening. 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en verwelkomt ook Luc Borst . 
 
2.      Mededelingen ingekomen stukken. 
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 
 
3.      Notulen 7 september. 
Deze zijn voor akkoord aangenomen. 
 
4.      Aktiviteitenkalender. 
De paranormale avond is 7 november en wordt toegevoegd aan de 
aktiviteitenlijst. 
 
5.     Evaluatie filmavond 
Deze is goed verlopen, enkele kinderen zijn voortijdig weggegaan omdat ze de 
film te kinderlijk vonden. 
 
6. Herfstknutselen 10 oktober. 
We hebben op het laatste moment te horen gekregen dat we knutselen in 
ruimte 3 van het wijkcentrum. Vrijdagmiddag de 9e komen enkele mensen naar 
het wijkcentrum om alles voor te bereiden. Kijken of er genoeg stoelen zijn en 
om de hobbyspullen van de opslagruimte in de school naar beneden te halen.  
Johan gaat Timmy vragen of hij er aan gedacht heeft dat Spelen doe je zo dan 
pas om drie uur start. 
 
7.    Sinterklaas 28 november. 
Drie personen doen niet meer mee op 28 november nl. Hannie, Gerda en Lia. 
Miranda vraagt Piet of hij wil vervangen. Voor de overige Pieten gaat Petra 
navragen wie er nog mee wil doen. Als zij genoeg namen heeft dan gaat ze 
samen met Luc en Johan een werkgroep maken en die gaan dan verder alles 
regelen.  



Op 28 november gaan Miranda en Wil bij de entree zitten om de namen van de 
kinderen te controleren.  
 
 
8.     Paranormale avond met Marielle Beks. 
Marielle komt op 7 november naar het wijkcentrum. In de info van november 
komt er een stukje van haar te staan. Marleen zorgt dat er reclame wordt 
gemaakt in Peel en Maas, kabelkrant en 1Venray. 
 
 9.    Sint Maarten. 
De kinderen kunnen samen komen op het schoolplein. Wie geen lampion heeft 
kan er een kopen voor 1 euro. Er zijn geen gratis lampions meer. De optocht 
begint bij de Handelstraat en verder de oude route.  Na afloop is er geen 
troshoop (Sintmaartensvuur) maar wel krijgen de kinderen een traktatie. En 
zoals altijd gaat de optocht bij slecht weer niet door. De sposoring is weer 
gedaan door de Marsfabriek. Marleen en Petra helpen met het uitdelen. De 
andere vrijwilligers lopen mee met de optocht. Miranda maakt foto’s.  
 
10.  Kienen 14 november. 
De kienprijzen zijn bijna compleet. Alleen voor de tombola zoeken we nog wat 
prijsjes. Henk en Gerda zijn weer present als kienmeesters en Marleen en Nel 
zitten bij de entree. Henk Jacobs helpt met het uitdelen van de prijzen. 
 
11.   Info en website. 
Miranda meldt dat Wonen Limburg nog geen nieuwe advertentie heeft 
aangeleverd. In oktober is er wel een inlay.  Bij facturering een code vragen 
anders wordt het niet betaald.  
Wat de website betreft hebben verschillende mensen de mogelijkheid om deze 
aan te passen. 
 
12.   Rondvraag. 
Lia vraagt of er nog een Solfestival komt.   Johan zegt dat er niet genoeg 
geld/subsidie meer is om dit te organiseren. Miranda zegt dat het oud papier 
nog steeds gedeeltelijk door  iemand anders wordt opgehaald. Ze gebruiken nu 
grijze containers. Johan zal hier vragen over gaan stellen.  
 
13.  Sluiten. 
Om 21.45 sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 

Volgende vergadering 2 november 2015. 
 

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


