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Notulen vergadering bestuur wijkvereniging Stroom Esch 
dinsdag 01 Juni 2021 
 
Aanwezig: Frans Edelijn, Henk Beltman, Teun van Mechelen, Christina Kromwijk,Gea van Vegchel 
(notulen)  
 

Afwezig: Harry ten Berge, Monica Dost, Reiny Klaassen  
 
Bezoekers/ gast:  
 
 
1. Opening 

Voorzitter heet iedereen welkom op deze bestuursvergadering via Zoom. 
 

2. Binnengekomen post/ mededelingen/ verzoeken/ extra agendapunten 
a) Frans heeft alle mailtjes en binnengekomen info doorgestuurd. Er zijn geen nieuwe mailtjes 

binnen gekomen. 
 
3. Notulen d.d. 23 maart 2021 

Notulen zijn, onder dankzegging akkoord. 
 

4. Gesprek met Rob ivm website en standpuntbepaling (Frans) 
Per e-mail al aangegeven dat onderhoud van website meer tijd in beslag neemt dan verwacht. 
Bestuur begrijpt dat met opstart van website en alles installeren. En de nieuwe 
werkzaamheden mbt logo’s van adverteerders op de website plaatsen. 
Bestuur is heel blij met het werk dat Rob voor de website doet, deze ziet er altijd goed en up to 

date uit. 
Daarom besluit om het verzoek tot vergoeding te honoreren. Volgend jaar wil bestuur opnieuw 
bepalen hoeveel tijd de werkzaamheden in beslag nemen en of zelfde vergoeding doorgaat. 
 

5. Werkplan RTV Borne, nog 15 uur in te plannen. Ideeen? 
Het voorstel van RTV Borne is via de mail doorgestuurd. Er staan nog een aantal dingen op de 

planning die uitgevoerd gaan worden. 
RTV Borne gaat ook nog filmpje / promo voor de fietstocht en de “mooiste voortuin” maken. 
Daarnaast nog aantal uren over, die nog ingepland kunnen worden. Als er nog suggesties zijn 
mbt ondewerpen die op film / promo gezet kunnen worden, graag doorgeven. 
 

6. Jaarplanning & voorstel wel jaarvergadering inplannen oktober/november 
Voorstel is om de jaarvergadering op dinsdag 21 september in te plannen. 

Nog voordat de winter periode weer ingaat. Kans om op dat moment fysiek bij elkaar te zijn. 

 
Jaarplanning: 
* de gym wil volgende week maandag 7 juni weer beginnen. Eerst buiten en daarna mogelijk 
binnen. Alles volgens de geldende maatregelen. Bestuur is akkoord. 
* Repair cafe => Frans checkt met hen wanneer zij weer willen starten met bijeenkomsten 
* Eetcafe => is vorige maand al gestart. Herbij is een wisselend schema, zodat er niet te veel 

mensen bij elkaar zijn en iedereen met regelmaat aan de buurt komt. 
* 50+ groep => voorlopig nog op “on hold”, wordt waarschijnlijk na de zomer. Frans checkt 
met Gerrit Aalderink 
 
15 Augustus => fietstocht vanuit de wijk, tot 31 juli aanmelden 
Eind juli => wedstrijd “mooiste voortuin”, tot 30 juni aanmelden 

 
7. Wijkkrant 

De laatste komt binnenkort uit. 
De teskten zijn momenteel al bij Francis. Planning was begin juni klaar te zijn, Frans wacht nog 
op feedback mbt datum wanneer alles klaar is. 
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8. Fleurigste voortuin 

Tot eind juni kunnen deelnemers zich aanmelden. 
Eind juli wil Frans met nog een 2e persoon de aangemelde tuinen beoordelen. 
Voorstel is om wijkbewoners ook te betrekken bij beoordelen? 
Frans wil graag afwachten tot 30 juni a.s. en dan nav de aanmeldingen beslissen of we 
wijkbewoners oproepen ook de tuinen te beoordelen. 

 
9. Fietstocht 

De fietsroute is al uitgezet. Datum fietstocht op 15 augustus. 
Oproep voor opgeven voor fietstocht komt via facebook en de website. 
Verzamelen bij de Wanne. 
Te zijner tijd bekijken wat mbt koffie/thee, etc. 

 
10. Bestuursconvenant van M. Mulder  

Voorbeeld document dat verstuurd is, is van Oud Borne. Dat is een hele andere wijk dan 
Stroom Esch, waardoor meeste van het document niet van toepassing is op onze wijk. 
Misschien kunnen we er bepaalde punten uithalen voor ons convenant. 
Actie (geen prio): allen het document doornemen om te bepalen wat erin moet. Plus daarna op 
agenda voor overleg met B&W. 

 
11. Aanhanger in opslag Almelo 

De aanhanger staat op dit moment in caravanstalling in Almelo. 
Momenteel is de aanhanger vol met diverse spullen. Daar kan waarschijnlijk nog veel van weg. 
Na de zomer moet de aanhanger nog een keer goed uitgezocht worden, ook met de 
werkgroepen die de aanhanger gebruiken. 
Er is al een groot deel van de oude spullen uit de oude opslag naar de stort gebracht. 

 
12.  Wifi in de Wanne 

Welbions kan verder niets regelen mbt wifi. 
Ziggo geeft aan dat ze niets kunnen doen, omdat het zaaltje niet als woning staat 
geregistreerd. 
Optie om eigen hotspot te maken? 

Actie: Henk zoekt uit wat de kosten zijn. 
 

13. Marijke Adams met Pensioen 
Op korte termijn gaat Marijke Adams met pensioen. Hoe en wat mbt opvolging van 
wijkcoordinator is nog niet bekend. 
Miranda Mulder is onze nieuwe contactpersoon bij de gemeente. Met vragen kunnen we bij 
haar terecht. 

 

14. Nieuwe wet Bestuur en toezicht rechtspersonen 
Dit is een nieuwe wet die per 1 juli ingaat. Nog niet de mogelijkheid gehad om het document 
heel goed door te nemen. 
Frans neemt contact op met Miranda Mulder of zij hier meer over weet wat het precies inhoudt 
en hoe de andere verenigingen dat doen. 

 

15. WVTTK en rondvraag 
 
• Henk is in contact met Twente Milieu mbt onderhoud van groenplantsoen. Is al lange 

tijd niets aan gedaan, waardoor het gras /groen heel hoog staat. 
Persoon van Twente Milieu gaat na of het vergeten is mee te nemen met het 
regelmatige onderhoud of dat de bepaalde plantsoenen maar 2 x per jaar gedaan 

worden ivm de natuur. Deze persoon koppelt terug aan Henk. 
Mocht het 2 x per jaar zijn => check met gemeente ivm veiligheid van hoge gras 

Verzoek aan gemeente voor overzicht mbt onderhoud schema (door Henk) 
Het is ook raar dat de wijkvereniging niet op de hoogte wordt gesteld van onderhoud of 
uitstel van onderhoud 

• Kleine Boris in rotonde staat beetje scheef. Frans checkt met dhr Hilgersom of dit door 
Twente Milieu nog recht gezet kan worden. 

 
Volgende vergadering: dinsdag 21 september jaarvergadering? 
 


