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Notulen vergadering bestuur wijkvereniging Stroom Esch 
dinsdag 05 Oktober 2021 
 
Aanwezig: Frans Edelijn, Henk Beltman, Harry ten Berge, Monica Dost, Reiny Klaassen, Gea van 
Vegchel (notulen)  
 

Afwezig: Teun van Mechelen, Christina Kromwijk, Rob Scargo 
 
Bezoekers/ gast:  
 
 
1. Opening 

Welkom bij 1e fysieke vergadering sinds lange tijd. 
 
Christina heeft eerder deze week aangegeven dat ze stopt per direct met het bestuur. 
Monica geeft aan dat zij ook met het bestuur stopt, treed af op jaarvergadering. 
 

2. Notulen d.d. 01 juni 2021 
Notulen zijn onder dankzegging akkoord. 

 
3. Binnengekomen post/ mededelingen/ verzoeken/ extra agendapunten 

a) overleg met college 
Aantal data doorgekregen. Onze voorkeur is voor dinsdag 30 November 2021 om 14:30. 
Frans, Henk, Reiny, Harrie en Gea zijn aanwezig. Checken met Teun of hij ook kan. 
Frans geeft voorkeur door aan gemeente. 
 

b) Wijkcoördinator Brenda Jansen 
Is ook bij college overleg aanwezig. 
Wil graag met delegatie van bestuur een wandeling door de wijk met overleg en uitleg over 
onze wijk. 
Frans gaat haar uitnodigen voor de bestuursvergadering van 9 November voor bijwonen van 
vergadering. 

Daarnaast plant hij het wandelend overleg in. Henk kijkt nadat datum bekend is, of hij er ook 
bij kan zijn. 
 
c) Verzoek skeelervereniging 
Secretaris van skeelervereniging verzoek aan ons om te kijken of er iets georganiseerd kan 
worden zodra er ijs op de vijver is. 
Frans nodigt ze uit voor de bestuursvergadering van 9 november, zodat ze kunnen vertellen 

wat ze in gedachten hebben. 

 
4. Jaarvergadering (hoe / wat i.v.m corona; agenda, financiën, verslagen) 

Vergadering laten doorgaan als zakelijke vergadering zonder extra activiteiten. 
Bijwonen van vergadering kan volgens de regels; volledig gevaccineerd of van te voren getest. 
Dit wordt gecontroleerd bij binnenkomst. 
 

Financiën 
2019 overzicht is gecontroleerd door kascommissie en goedgekeurd. 
Dit jaar is financieel goed verlopen. 
 
2020 overzicht wordt morgen door kascommissie gecontroleerd. 
Doordat een aantal activiteiten niet door konden gaan, is er van de begroting nog wat over. 

Ook dit jaar ziet er financieel goed uit. 
 

Begroting 2021 is opgesteld. 
 
Agenda: 
Standaard agenda 
Bestuursmutaties vermelden van 2020 / 2021 

 
Actie: agenda opstellen (Gea), Uitnodiging versturen met vermelding van geldende regels 
(Frans) 
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Datum: dinsdag 16 November, 19:30 uur, zaaltje de Wanne 
 
 

5. Herstarten van activiteiten 
a) Lampionoptocht (6 november) 
Besloten om deze activiteit dit jaar niet door te laten gaan. Kunnen niet zo organiseren zoals 
wij dat graag doen. Daarnaast heeft de band sinds begin corona niet gerepeteerd en wordt t 

moeilijk om genoeg bij elkaar te krijgen. 
Na brainstorm wil werkgroep kijken of een wedstrijd mooiste lampion uit te zetten op de 
scholen om zo de doelgroep toch iets mbt lampionoptocht te laten maken. Hiervoor prijsjes 
uitgeven. Bestuur is positief over idee, plan moet verder uitgewerkt worden en contact met 
school. 
 

b) Nieuwjaarsduik 
Fit4Free heeft ivm corona aanpassingen binnen personeel. Zij kunnen het aankomend jaar niet 
organiseren. 
Oproep op social media doen: jongerengroep interesse om nieuwjaarsduik te organiseren? 
(actie Frans) 

 
 

6. Creatief Cafe 
Ze willen graag weer starten. 
Op woensdagochtend 6/10 wordt door hen gecheckt welke materialen er nog zijn om te kijken 
wat ze nog moeten aanschaffen. 
 

7. Aanhanger 
Staat in opslag in Almelo. Staan nog aantal dingen in die gecheckt moeten worden en evt 

weggegooid. 
Zaterdag 6 November om 10:30 bij zaaltje de Wanne wordt aanhanger gecheckt en 
schoongemaakt. 
 
In aanhanger alle benodigde basismaterialen die voor de activiteiten nodig zijn. De materialen 
die niet voor alles nodig zijn, kunnen in de aparte ruimte in de Wanne opgeslagen worden. 

 
8. RTV Borne 

Promofilmpje gemaakt van onze wijk. Deze is klaar, is nav aanmerking nog wat aangepast. 
Het filmpje geeft een mooie indruk van alles wat er in onze wijk is. 
Deze kunnen we gebruiken voor promo van onze wijk. 
 
Eind oktober wordt er nog een promofilmpje gemaakt van het Repair Cafe. Deze kan dan ook 

op de website gebruikt worden. 

 
9. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 

Nav deze wet moeten documenten aangepast en opgesteld worden, zoals ook nieuwe statuten. 
Frans heeft document waar eea al in staat. Deze kan als basis gebruikt worden. Frans stuurt 
document door. 
Misschien kan wijkcoördinator helpen bij het opstellen van deze documenten? 

Indicatie: eind 2022 documenten klaar hebben. 
 

10. Wijkplan (hoe verder) 
Weer verder waar we (Frans, Teun, Reiny, Gea) gebleven zijn en verder verwerken. Frans doet 
voorstel van datum om het weer op te pakken. 
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11. WVTTK en rondvraag 
● 2 x laptop aanschaffen, 1 x voor ledenadministratie (Teun) en 1 x voor secretariaat (Gea) 

 

● Volgende vergadering bespreken: 
Meer contact met leden om ook nieuwe dingen kenbaar te maken. 
Optie: ledenadministratie e-mail gegevens gebruiken voor nieuwsbrief. 
Te zijner tijd bekijken welke mogelijkheden het ledenadministratie programma heeft. 
 

● Aangezien we geen papieren wijkkrant meer hebben, is de werkgroep Wijkkrant gestopt. 

Bedenken hoe / wat bedankje voor hun inzet. 
Checken wie in deze werkgroep deelnamen. (actie: Frans/Gea) 
 

● Oude administratie in de kasten in de Wanne. Checken wat niet meer bewaard hoeft te 
worden en dat vernietigen. 
Mogelijkheid om confidentiële papieren te laten vernietigen bij Office Center in 
samenwerking met Reiswolff. Optie voor oude administratie? 

 
● Optie voor social media: nieuwe activiteit? Na 2 dagen herposten en verwijzen naar 

website. Zo krijg je meer bezoekers op de website. 
 

Volgende vergadering: 09 November 2021, 19:30 uur in zaaltje de Wanne 


