Notulen vergadering
Datum: 24-05-2022
Voorzitter:
Notulist:

Arthur Raes(AR)
Truus Bijker(TB)

Aanwezig:

Arthur Raes, Sandra Aelmans(SA) , Bonnie Driessen (BD),
Renee Ubachs (RU) Truus Bijker

Afwezig:

Pieter Vermeulen (PV)

Gast:

Roland Garritzen

1. Opening
2. Opmerkingen notulen laatste vergadering
Geen bijzonderheden.
3. Mededelingen:
•

•
•

•
•

AR deelt mee, dat de subsidie voor dit jaar is vastgesteld en
goedgekeurd. We mogen niet boven een bepaald bedrag in
kas hebben. We denken er nog over na, hoe het geld nog te
besteden.
De avond van VVN is naar wens verlopen. Er zijn ongeveer 40
mensen geweest en het is positief ontvangen.
We hebben 100,= euro gedoneerd om nonnevotten, uit te
delen aan ouderen. Dit was een gezamenlijke actie van alle
Buurtnetwerkteams in Brunssum
Naast Luca is Ronald Janssen wijkmanager en is een derde
vacant geweest. Bob Evers is hiervoor aangenomen.
Bureau Ruyters is bezig voor de buurtnetwerkteams om de
benodigde verzekeringen te regelen, die we als buurtnetwerk
moeten afsluiten. Arthur gaat informeren of de evenementen
verzekering rond is voor de buitenspeeldag, anders moeten
we dit nog apart regelen.

4. Website/facebook/sociale media
Website voor alle buurtnetwerkteams is nu vernieuwd. TB zal het jaarverslag
(2021) en werkplan(2022) en de vergader verslagen van de vergaderingen
doorsturen naar de beheerder om te plaatsen
5. De Benjaminschool heeft officieel om een subsidie gevraagd bij het
buurtnetwerkteam. Zij organiseren samen met ons de buitenspeeldag op 6 juni.
Zij ontvangen 350 euro. Deze wordt aan spellen besteed. ( Subsidiegeld mag niet
aan etenswaren worden besteed.)
6. Buitenspeeldag
- De organisatie voor de buitenspeeldag is zo goed als rond. Er zijn voldoende
vrijwilligers, vooral vanuit de school. We mogen ook gebruik maken van hun

toiletten, Diverse spelen zijn gehuurd via Carpe Diem, zoals de stormbaan,
voetbaldart, dambord, soccerveld, verven etc. Er komt ook een poffertjeskraam,
7. Parade Brunssum. Vanuit de buurtnetwerken kunnen we niets meer toevoegen in
de organisatie. Alles is al volgepland. Wellicht kunnen we gezamenlijk later nog
iets doen in een soort van “ party after”. 27 september kunnen we wellicht ook iets
doen op de veteranendag.
8. Rondvraag en afsluiting: Toevoegingen op facebook: Expositie in de Schildstraat,
opening van speeltuin ’t Klingeltje, garagesale a.s. zondag.

Volgende vergadering is op 6 september om 19.30 uur bij Arthur De volgende openbare
vergadering is in het Trefcentrum in september
De notulist: TB

