Buurtvereniging “De Boskant”
Verslag jaarvergadering woensdag 17 februari 2016
Aanwezig bestuur: Gemma van der Wijst / Jolanda de Man / Anja Kremers / Eef van Dongen /
Angélique Schraven
Aanwezige leden: Maria van Lith/ Henriette Wijdeven/ Sandra Braam / Arie Verstegen/ Annemieke
Kuijpers/ Diny van Dalen/ Herman Wijdeven
Afgemelde leden: Ben en Riky van Kuppeveld/ Rob en Johanna Verkerk/ Fred Hagenaars
1. Opening
De vergadering wordt geopend door Gemma van der Wijst om 20.10 uur in sportcentrum de Wis.
Gemma heet iedereen welkom.
2. Notulen Jaarvergadering d.d. 23 februari 2015
Goed gekeurd.
3. Kasverslag
Als u het kasverslag wilt inzien, kunt u contact opnemen met 1 van de bestuursleden.
Kascontrole is gedaan door Fred van Dalen en Henriette Wijdeven. Alles zag er netjes uit.
Volgend jaar kascontrole door Annemieke Kuijpers en Fred van Dalen.
4. Evaluatie huishoudelijk reglement/afsprakenlijst
Er zijn geen wijzigingen in het huishoudelijk reglement.
Het infobulletin en huishoudelijk reglement, alsmede de notulen van de jaarvergadering staan op de
site van de Boskant.
5. Verslag activiteiten 2015
Jeugd 0 jaar t/m groep 8
De kinderen zijn weer naar de Hullie's in Uden geweest. Ze vinden dit nog steeds erg leuk.
Jeugd groep 6 t/m 17 jaar
Deze activiteit is niet doorgegaan i.v.m. te weinig aanmeldingen. Zelfs het verzetten van de datum
leverde geen meer aanmeldingen op.
Bowlen 60+
Met 18 personen is er gebowld bij Erica.
Uiteten bij ABC
Met 60 personen wezen eten bij het ABC in Velp.
De vraag is gesteld of er na het eten nog ergens geborreld kan worden.
Suggesties:
-brunchen bij Bens en daarna borrelen;
-partytent in speeltuin;
-stoepen in speeltuin en iedereen neemt zelf wat mee.
Wim van Schayik
Veel buurtgenoten hebben interesse getoond in deze activiteit.

AED
2 aanmeldingen voor deze activiteit. Georganiseerd door de EHBO, maar opgeven kon via de buurt.
Kosten voor deze activiteit waren geheel voor eigen rekening.
Fietstocht
Een mooie opkomst. Mooie route met als rustplaats een terrasje in Grave. Na de fietstocht op het
terras van Bens friet met snack gegeten.
Pieten avond
2 pieten kwamen bij 4 gezinnen aan huis een cadeautje brengen en luisteren naar de verhalen en
liedjes van de kinderen.
Bloemschikken
Dit jaar zijn er kleine bloemkerststukjes gemaakt.
Senioren brunch januari 2016
Ook dit jaar weer lekker soep, pastei met ragout en brood gegeten. Gezellige opkomst. Met de bingo
zijn er weer prijsjes weg gegeven.
Dit jaar bestaat de Boskant 30 jaar. Gevraagd wordt of hiervoor een activiteit georganiseerd wordt.
Geopteerd wordt dat er een werkgroep kan komen om deze taak op zich te nemen.
6. Bestuurswisseling
Jolanda treedt af als penningmeester en bestuurslid. Eef volgt Jolanda op als penningmeester.
Jolanda blijft het aanspreekpunt voor oud papier.
7. Rondvraag
-Annemieke en Henriette vragen of op de uitnodiging van de jaarvergadering duidelijker kan komen
te staan dat de notulen op de site te vinden zijn. Bijvoorbeeld dit vermelden bij agendapunt Notulen
jaarvergadering.
-Arie vraag hoeveel leden onze buurt heeft. Dit zijn er ongeveer 75.
Een andere vraag van Arie is of onze buurt iets aan de groene uitslag aan de stoep kan doen. De
buurt kan hier geen oplossing voor aandragen.
Arie deelt mede dat 18 februari een bijeenkomst is van de glasvezel.
Gemma bedankt alle vrijwilligers die zich inzetten voor de Boskant.
8. Afsluiting vergadering
De vergadering wordt afgesloten om 21.05 uur door Gemma van der Wijst, waarbij zij iedereen
bedankt voor hun aanwezigheid.

