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Notulen vergadering bestuur wijkvereniging Stroom Esch 
dinsdag 09 November 2021 
 
Aanwezig: Frans Edelijn, Henk Beltman, Harry ten Berge, Teun van Mechelen, Reiny Klaassen, 
Gea van Vegchel (notulen)  
 

Afwezig: Monica van Dost 
 
Bezoekers/ gast: Stephanie Evans & Joris Elfrink (Bornse Schaats en Skeelervereniging) 

      Brenda Jansen (Wijkcoördinator) 
 

 

1. Opening 
Voorzitter heet iedereen welkom. 
Vandaag schuiven ook een aantal gasten aan. 
 

2. Notulen d.d. 05 oktober 2021 
Notulen zijn onder dankzegging akkoord. 
 

3. Bezoek delegatie skeelervereniging (19:30 uur) 
Stephanie Evans en Joris Elfrink (ouders van jeugdleden) namens de Bornse Schaats en 
Skeelervereniging. Contact was via Vera Kroeze, zij is vanavond verhinderd. 
 
Idee is om, als er ijs is, meer uit te halen van gebruik van ijs op vijver. Zoals verlichting er bij, 
koek & zopie, etc. Dit ook om de kas van de BSS vereniging te kunnen spekken. 
Diverse attributen (lampen, pomp, etc) in opslag van een van de leden van de schaats 

vereniging. 
Inzet: draaiboek opzetten voor als er weer zo’n winter is (afhankelijk van winterse 
omstandigheden). 
BSS wil nu graag inventariseren wat mogelijkheden zijn en hoe wijkvereniging / omwonenden 
er tegenover staan. 
Bestuur wijkvereniging is positief over idee. Inzet vanuit wijkvereniging is afhankelijk wat er  

Diverse tips doorgegeven aan BSS mbt subsidie, contacten, promoten, etc. 
 
1e stap: ouders BSS een draaiboek opzetten. Dit document delen ze met wijkvereniging, zodat 
bestuur ook nog naar document kan kijken en feedback kan geven. 

 
4. Bezoek Brenda Jansen, nieuwe wijkcoördinator (20:00 uur) 

Kennismaking met Brenda Jansen. Nieuw in de functie als wijkcoördinator, o.a. voor 

burgerinitiatieven en contact met wijkraden/wijkverenigingen. 

Bereikbaar op maandag t/m donderdag (totaal 24 uur werkzaam) werkzaam. 
 
Frans heeft al eerder met Brenda Jansen een ronde door de wijk gedaan. 
Ze woont vergadering bij om meer op de hoogte te zijn wat er binnen onze wijk speelt. 
 

5. Convenant met gemeente 

Vanuit gemeente willen ze 1 format voor convenant voor alle wijkraden/verenigingen. 
 
Toevoegen vanuit wijkvereniging: stukje statuten waarin vermeld staat waar wijkvereniging 
voor staat. 
Toevoegen als separaat paragraaf: Maatschappelijke ontwikkelingen waar wijkvereniging over 
geïnformeerd wil worden vanuit gemeente; zoals energietransitie en armoede / gebruik 

voedselpakketten binnen wijk. 
Toevoegen bij “andere beleidsterreinen”: veiligheid (graag bij de andere opsomming 

vermelden) 
 
Brenda gaat dit overleggen met Miranda Mulder, daarna wordt teruggekoppeld. 
Als alles akkoord is, kan document ondertekend worden door beide partijen. 
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6. Vergaderpunten voor college overleg (30 November a.s.) 
● Woonwagenbeleid 
● Beleid energietransitie (landelijk als lokaal) 
● Overlast duiven - hoe te handelen 
● Beeldvorming van gemeente mbt vereenzaming, gebruik voedselbank, armoede nav 

stijging gasprijzen, etc binnen onze wijk 
● Verkeersproblematiek Weerselosestraat en Stroom Eschlaan, huidige status 

Als ook duidelijkheid mbt verkeersborden (fietspad / voetgangers / etc). 
● Ontsluitingsweg naar Zenderen - extra verkeer Stroom Esch / knip in de rondweg Stroom 

Esch => status, wat zijn plannen 
● Informatie / communicatie vanuit gemeente mbt maaibeleid, groenonderhoud, afgevallen 

bladeren 
 

Brenda zet agendapunten op de mail naar Frans voor goedkeuring en stuurt daarna naar 
gemeente. Daarna krijgen wij vanuit gemeente de complete agenda. 
 

7. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) vervolg 
Frans heeft document doorgestuurd met beknopte informatie wat het inhoudt. 
Vraag aan Brenda, kan je uitsluitsel geven waar wij als vereniging aan moeten voldoen? Zijn 
er nog andere verenigingen die hetzelfde hebben? 

Brenda checkt bij jurist van gemeente. 
 

8. Organisatie Jaarvergadering ivm corona 
● QR code scannen 
● Mondkapje op als je binnenkomt, zodra personen zitten mag mondkapje af 
● Vergadering kort houden, veel info ook op website als naslag 
● Eventueel hoogtepunten jaarverslagen secretaris (werkgroepen) voorlezen 

 
9. Attentie voor vrijwilligers wijkkrant 

Agendapunt schuift door naar volgende vergadering 
 
10. Vergoeding voor advertenties op website 

Agendapunt schuift door naar volgende vergadering 

 
11. RTV Borne op zoek naar andere locatie 

Michel vd Voort heeft aan Frans aangegeven dat RTV Borne uit Kulturhus moet, o.a. in verband 
met verbouwing. 
Vraag is of ze dagdeel of meer in het zaaltje kunnen. Hoe denkt bestuur erover? 
Misschien kan RTV Borne in gesprek aangeven hoe ze dit zien en of het dan wijkgerelateerde 
activiteiten / werkzaamheden zijn. 

Actie: Frans geeft dit door aan hen. 

 
12. Aanhanger; verder opruimen: wie / wanneer => nieuwe datum 

Agendapunt schuift door naar volgende vergadering 
 

13. WVTTK en rondvraag 
● Frans contact gehad met de heer Hakste mbt woonwagenbeleid. Omdat we vandaag 

bestuursvergadering hebben, is dat te kort dag voor dit agendapunt. Wordt op overleg met 
collega aan agenda toegevoegd. 

● Agnes geeft aan dat onduidelijkheid is over achterlaten / schoonhouden na gebruik van het 
zaaltje. En zij krijgt klachten over niet schoon achterlaten. Dit moet teruggekoppeld 
worden aan beheer van het zaaltje (Henk Beltman/Frans Edelijn/Teun van Mechelen), 
zodat zij de gebruiker kunnen contacten. 

Tegenwoordig moet ook afzuiging / ventilatie in zaaltje aangezet worden. Knop hiervoor is 
in ruimte naast het zaaltje. Dit moet ook gecommuniceerd worden aan gebruikers. 

Blijkbaar is nog eea onduidelijk. Henk heeft doorgegeven aan contactpersoon (Joke) voor 
eetcafe. 

● Voorbeeld mbt document over regels binnen zaaltje mbt corona is door Henk doorgestuurd. 
Verzoek aan Henk om een document voor ons zaaltje op te stellen en dat door te sturen 
naar overige bestuursleden. 

● Agendapunt volgende vergadering: 
- nieuwsbrief / informatie naar leden; gebruik e-mails ledenadministratie. 

 
Volgende vergadering: .. 


