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Notulen van de Wijkplatform Brukske jaarvergadering dd: 22-07-2015. 
 
 
Aanwezig: Lidy Gooren, Miep Albers, Wim Beks, Petra van Duijnhoven, Marleen Stevens, Eddy 
Partridge, Mark en Monique Klaassen, Rob en Nel Fries, Marleen Molmans, Jos Huijs en Wilma 
Theunissen, Lia Juliana, Marcel Deenen, Berry en Wendy Wolbertus, Abdrahim Najja, Anis Abda. 

 
1. Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom voor de vergadering, die 
om aan de jaarlijkse verplichting te voldoen tevens jaarvergadering is. 
 
2. Vaststellen van de agenda: 
De agendapunten jaarverslag 2014 en financieel jaarverslag 2014 worden naar voren geschoven 
en volgen aansluitend met een PowerPoint presentatie. 
 
3. Jaarverslag 2014: 
Leidraad van het jaarverslag is de verantwoording die jaarlijks naar de gemeente wordt gestuurd 
om subsidiegelden te ontvangen. Overigens is 2014 het laatste jaar dat het Brukske extra gelden 
ontving. Voortaan alleen reguliere gelden. 
Er volgt een opsomming van de activiteiten, o.a. vergaderingen, overleggen en participatie met 
andere partijen, de huiskamer, de wijkhal, ondersteuning en deelname aan andere activiteiten 
binnen en buiten de wijk. Aandacht ook voor de luchtmetingen inzake fijnstof die mede door 
aandringen van het WPF toch lijken te komen. 
De toekomst wordt mede bepaald door de naderende voltooiing van het Masterplan. Het MFC is 
nu klaar. De reguliere zaken zullen zeker voortgezet worden zover het binnen de financiële 
mogelijkheden ligt. In 2015 zal het wijkplatform een moderniseringsslag gaan maken. 
 
4. Financieel jaarverslag 2014 
Wim geeft uitleg bij het geprojecteerde financiële overzicht met inkomsten en uitgaven. Opvallende 
uitgaven waren huiskamerkosten en de hoge energiekosten van de wijkhal. Uitleg werd gevraagd 
over het “koppengeld” dat tot nu besteed werd aan de INFO. Door bezuinigingen is besloten deze 
subsidie naar inwonersaantal niet meer daaraan te besteden. 

 
5. In/uitgaande Post, mededelingen: 
- Per 1 augustus stopt Wim Beks zijn werkzaamheden voor het wijkplatform en dus ook met zijn 
gecombineerde bestuurstaak als secretaris/penningmeester.  Rob Fries neemt het 
penningmeesterschap  over en Lidy Gooren het secretariaat. Lia Juliana wordt eindelijk officieel lid 
van het wijkplatform en toegevoegd aan het bestuur. Hand- en spandiensten worden zijn en blijven 
nodig. De namen van Anis Abdi, Wilma, Mark en Monique worden hiervoor al genoemd en 
Abdrahim Najja gaat per september het wijkplatform versterken.  
- Berry en Wendy hebben het jaarlijkse straatmarktdeel overgenomen van het Sol-festival en 
gebruiken daarvoor de naam op advies van Synthese “Dag van de Wijk”. Vroeger was dat de 
naam van de presentatie van de activiteiten van het WPF bij het Sol-festival en daarom wat 
ongelukkig gekozen. Het Wijkplatform heeft echter geen bezwaar tegen het gebruik. De activiteit 
bijt ook niet met de rommelmarkt in het wijkcentrum. Wim blijft overigens wel de Wintermarkt doen. 
 
6. Notulen van: 22-06-2015. 
- De tijden van het suikerfeest moeten zijn van 17.00 uur tot ± 21.00 uur. 
- Notulen zijn verder oké en Wim wordt voor de laatste keer hiervoor bedankt. 
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7. WRO 
- Geen verslag ontvangen van de het laatste WijkRadenOverleg. Formeel mag het Brukske als een 
van de grotere wijkraden met 2 leden zitting nemen. De voorzitter gaat met een van de andere 
leden van het bestuur. De komende vergadering gaat Rob mee. 

 
8. Huiskamergroepen 
- Mirte dreigt haar maximum vrijwilligersbijdrage te overschrijden. Er moet voor het komend 
schooljaar even contact met haar opgenomen worden hierover. 
- We wilden samen met het wijkcentrum geld proberen te vinden om de basisschoolgroepen in een 
of andere vorm door te laten lopen. Het idee was al om de vraag meer vanuit de kinderen te laten 
komen. Het wijkcentrum wil dat nu versneld gaan toepassen komend schooljaar al. We geven het 
een kans. 
- Hoe de meidengroepen moeten gaan lopen moet met eerst met Mirte overlegd worden. 
 
9. Suikerfeest 
De organisatie is rond. Alleen kunnen niet 3 groepen tegelijk in de keuken. Huis van de wijk lijkt 
geen optie meer, is dan misschien al afgebroken. Moet nog oplossing voor worden gezocht. 
Eventueel een deel van het eten een dag eerder voorbereiden. De financiering is ook zo goed als 
rond, alleen nog wachten op de Rabo-bank. Kartrekkers Lia en Anis gaan mensen uitnodigen. 
Suggesties voor genodigden kunnen aan Lia doorgegeven worden. 
 
10. Terugkoppeling communicatie 
Wilma en Lidy zijn nog niet in de gelegenheid geweest om bij elkaar te komen. Dus nog geen 
communicatie. Voor de volgende vergadering gaat dit in ieder geval wel gebeuren. 
 
11. Wat verder ter tafel komt / rondvraag. 
- Vergaderdata zijn tot december gepland. 17 aug komt te vervallen. Verder nog 14 sept., 12 okt., 
16 nov. en 14 december dit jaar. Wintermarkt is waarschijnlijk16 december, desnoods weer buiten. 
- Brukske-cheques krijgt definitief vervolg. Details zijn nog in bespreking. Vanaf de zomer gaat de 
communicatiecampagne van start. 
- Verzoek van Miranda om activiteiten ook aan de INFO door te geven. 
 
13. Sluiting. 
Wim neemt afscheid en de voorzitter sluit de vergadering met woorden van dank en nodigt uit om 
op zijn gezondheid een borrel te drinken.  
 
 
 
Notulist:        
Lidy Gooren 
 
 
 
 
Voorzitter,          Secretaris, 
Petra van Duijnhoven        Lidy Gooren 


