Wijk Overleg “Het Ven “
Datum : 21 Februari 2018 20.00 uur
Aanwezig : Corrie, Albert, Mathee
Afwezig : Michele,Paul

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Welkom en mededelingen
Notulen vorig verslag
E-mail berichten bestuursmail
Ondertekening buurtcontract 2018
Declaratie parochie expeditie Theresia
Aanwezigheid bestuursleden op vergaderingen/bijeenkomsten en de taakverdeling
Rondvraag

Opening
Corrie opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Corrie geeft aan dat de combinatie werken/privé leven en haar taken voor het wijkoverleg te
veel worden. Zij wil het komend jaar gebruiken om naar de juiste verdeling te komen of
eventueel dingen af gaan stoten.
Hier blijkt weer uit dat de bezetting van het wijkteam veel te klein is en veel te veel vraagt
aan bepaalde leden.
Mathee wordt gevraagd om het mailverkeer van de wijk op zich te nemen .

Notulen vorig overlegt.
•
•
•
•
•

Budget 2018 is bekend.
Er blijken toch statuten te zijn. Deze stammen echter uit 2004 en moeten opnieuw
bezien worden. (Michelle)
Regiegroep is bekend ,in tegenstelling tot een eerder bericht gaat Corrie hiermee in
conclaaf.
Er is meer interesse in het opzetten van de What’s-App groepen. In het vlg overleg bij
Paul erop terug komen.
Mailbox beperkt en gebruiksvriendelijker side. Hiervoor zijn financiële
Mogelijkheden. (Paul

Emailberichten buurtcontract
•
•
•

Visitatie commissie. (Michele)
Kamerbewoning/Huissplitsing. Niet iedereen heeft hier schijnbaar moeite mee.
Omwonenden zullen zich toch moeten melden.
Verlichting honden uitlaatplaats . Wat betekend dit voor de bewoners in de
aangrenzende flats.

Buurtcontract 2018
Buurtcontract 2018 is ondertekend .
Op 1 Februari is er een overleg geweest met Ruud Meij.
•
•
•
•
•
•

Miriam Kanters Gemeente (Gebieds coördinator) wordt vervangen door John Elast.
Deze gaan we uitnodigen voor het vlg. overleg
Vraag van Ruud waarom het verslag van het wijkoverleg niet op de side geplaatst
wordt.
Inbreng buurtcontact wordt door wijkbestuur aan gegeven.
Wijkbestuur geeft aan ondersteuning nodig te hebben om zaken te kunnen
opstarten. We denken hierbij o.a. aan het opzetten van de sociale kaart.
Buurtcontract is nog niet uitgegeven.
Klachten uit de wijk worden onderling met wijkwerker besproken. Vanuit het bestuur
wordt aangegeven dat dit zeker niet altijd het geval is.

Declaratie parochie expeditie Theresia
Er is een declaratie komen over de inzet van bepaalde uren voor expeditie Theresia. Er is
twijfel of het wijkbestuur aan deze declaratie moet voldoen. Wordt besproken met Bert
Keijzer.

Aanwezigheid bestuursleden op vergaderingen en de taakverdeling
Voorstel om voorafgaand aan een overleg nog een mail rond te sturen.
Evt. een overleg bij een van de leden thuis te plannen.
Taakverdeling
•
•
•
•

Corrie
Michele
Mathee
Albert

Voorzitter Team en contact persoon beroepsinstanties
Financiële zaken
Secretariële zaken
Contact persoon met de verschillende werkgroepen

•

Paul

Communicatie

Rondvraag
•

•

Wisselen bieb boeken. Albert en Mathee wisselen de boeken op een Zaterdag
ochtend om. Corrie maakt indeling bieb v.w.b. de rekken. Zwerfboeken kunnen evt.
naar het Theresia=pension.
Een overleg met de verschillende werkgroepen plannen voor de vakantie periode.

Datum
22-2
22-2
22-2
22-2
22-2
22-2
22-2
22-2
22-2
22-2

Actiepunt
Statuten updaten
Regiegroep inzetten
Uitleg Opzetten Whats app
groepen
Wensen mailbox, gebruiks
vriendelijker side bekend

Wie
Michele
Corrie
Paul

Visitatie commisie
John Elast uitnodigen
overleg 4 April
Declaratie bespreken met
Bert Kaiser
Wisselen boeken bestand
Indeling bieb
Overleg met werkgroepen
plannen

Michele
Corrie

28-3-2018

Corrie

28-3-2018

Vlg.overleg 4 April 2018
Groet Mathee

Geregeld voor

Paul

Bert/Mathee 1-4-2018
Corrie
10-3-2018
Corrie
1-7-2018

Afgewerkt

