
 

 

aktiviteitenvereniging 

"brukske aktief"  

 

 
Notulen van de bestuursvergadering van de A.v.B.a gehouden op 2 
november 2015 in wijkcentrum Brukske te Venray.  
 
Aanwezig : J. Thomassen,  M. Molmans-Vos, W. v. Antwerpen,  

  L. Munsters, , P. Bierens, E. Partridge, Margit Tummers,  
  Tim Jansen, Angelique van Gestel,R. Fries, 
  M.Schrijnemakers, H. Jacobs, H.v. Egmond. 

Afwezig : L. Juliana, A. Geurts- v.d.Kruys. 
 
 
1.      Opening. 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en verwelkomt de leiders van 
Spelen doe je zo. 
 
2A Samenwerking met Spelen doe je zo. 
De vertegenwoordigers van Spelen doe je zo en Henk van Egmond van het 
bestuur van het wijkcentrum zijn gekomen voor een gesprek over de 
misverstanden die er waren ontstaan. Johan heeft inmiddels een afspraak 
gemaakt dat wij ruimte 3 kunnen huren voor de knutselmiddag van 12 
december en dat Spelen doe je zo beneden de zaal gebruikt. 
 
2. Mededelingen ingekomen stukken. 
Ingekomen stukken : een brief over faillissement Kliq, reclamefolder Sligro, 
reclame van de NS en reclame van Viking. Er zijn geen verdere mededelingen. 
 
3. Notulen van 5 oktober. 
Deze worden voor akkoord aangenomen. 
 
4. Aktiviteitenkalender. 
Deze wordt voor akkoord aangenomen. 
 
5. Evaluatie herfstknutselen. 
Er waren 35 kinderen met ouders. De ruimte was overvol. De kinderen konden 
moeilijk geholpen worden. Afgesproken wordt dat we de volgende keer de 
indeling anders maken en als blijkt dat het dan nog te vol is, gaan we een 
andere ruimte gebruiken (indien mogelijk). 
 
6. Nieuwe datums 1e halfjaar 2016. 
De nieuwe datums voor de aktiviteiten voor het 1e half jaar van 2016 worden 
vastgelegd. Marleen laat deze vastzetten bij het wijkcentrum. 



7. Evaluatie filmavond 30 oktober. 
Deze filmavond is niet doorgegaan omdat er te weinig kinderen waren. Er wordt 
afgesproken dat we de filmavond de volgende keer gewoon door laten gaan, 
ook als er maar weinig kinderen komen. 
 
8. Mariëlle Beks 7 november. 
Na 17.00 uur kunnen we in de zaal om de tafels klaar te zetten. Johan opent de 
avond en Marleen zorgt voor de bloemen. 
 
9. Sint Maarten 11 november. 
Om 18.00 uur bijeenkomen op het schoolplein van de Krokodaris. Om 18.30 
uur start de optocht. Louis zorgt voor het licht. Dorris loopt mee met de optocht 
met 3 vrijwilligers en ook Wil v.Antwerpen en Peter en Gerda Huys begeleiden 
de optocht. Miranda maakt foto’s. Na afloop worden de snoepzakjes 
uitgedeeld. Johan heeft contact gehad met de  muziekgroep Lang Zók. Zij 
komen de optocht weer begeleiden. 
 
10. Kienen 14 november. 
Na 17.00 uur kunnen we de tafels klaar zetten en ook de prijzen uitpakken. 
Marleen en Nel Fries zitten bij de ingang om kaarten te verkopen. Henk en 
Gerda van Egmond verzorgen het kienen die avond. Marleen zorgt voor een 
attentie voor Henk en Gerda. 
 
11. Sinterklaasfeest. 
De werkgroep is bij elkaar gekomen en er zijn genoeg nieuwe Pieten. 
 
12. Kerstknutselen 12 december. 
De werkgroep komt 23 november om 20.30 uur bij elkaar om dit voor te 
bereiden. 
 
13. Info en website. 
Besproken wordt wat er in de “info” van december komt te staan.  Johan 
heeft een offerte van Ricoh voor een andere printer. Het contract voor de 
huidige printer verloopt in 2016. De datum voor oud papier in december 
verandert. 
 
14. Rondvraag. 
Wil vraagt aan Johan om contact op te nemen  et Peter en Gerda over het 
voorval in het begin van de vergadering. Johan zal dit doen. 
Rob spreekt af dat 27 november de “info” wordt geprint en 1 december wordt 
hij gemaakt door de vrijwilligers. 
 
 
 
 
 



15. Sluiten. 
Om 10.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een goede 
thuiskomst. 
 
 

De volgende vergadering is 7 december 2015. 
 
 

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


