Buurtvereniging “De Boskant”
Verslag jaarvergadering maandag 23 februari 2015
Aanwezig bestuur: Gemma van der Wijst / Jolanda de Man / Anja Kremers / Eef van Dongen /
Angélique Schraven
Aanwezige leden: Fred Hagenaars/ Maria van Lith/ Henriette Wijdeven/ Tien vd Elsen/ Peter van der
Wijst/ Annemieke Kuijpers/ Fred van Dalen
Afgemelde leden: Ben en Riky van Kuppeveld/ Jos en Bernadette Bongers/ Rob en Johanna Verkerk/
Jeannette van Boekel/ Sandra Braam/ Peggy Botden/ Arie Verstegen
1. Opening
De vergadering wordt geopend door Gemma van der Wijst om 20.15 uur in het steunpunt in
sportcentrum de Wis. Gemma heet iedereen welkom.
2. Notulen Jaarvergadering d.d. 17 februari 2014
De notulen staan op de website van De Boskant en zijn gemaild naar de buurtgenoten waarvan het
mailadres bij het bestuur bekend is.
Er zijn 2 punten besproken die het bestuur heeft uitgezocht n.a.v. de jaarvergadering 2014.
Punt 1: Zijn vrijwilligers van de buurt verzekerd? Vrijwilligers van de buurt zijn automatisch verzekerd
bij de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Dit betekent dat de vrijwilliger verzekerd is als hij
een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt.
Punt 2: Dient er een aantal kg oud papier worden opgehaald om niet gekort te worden op de
kiloprijs? Dit is nagekeken, maar nergens staat de kiloprijs vermeld. Er is niet gemerkt dat de
papierprijs lager wordt bij minder aanlevering van oud papier.
3. Kasverslag
Begin 2014 op de bank:
€
Begin 2014 in kas:
€
Begin 2014 op spaarrekening: €
Beginsaldo 2014 totaal:
€
Bedragen van het kasverslag zijn op te vragen bij het bestuur.
Kascontrole is gedaan door Fred Hagenaars en Henriette Wijdeven. Alles zag er netjes uit.
Volgend jaar kascontrole door Henriette Wijdeven en Fred van Dalen.
De bankkosten bij de Rabobank zijn vrij hoog; € 41,27. Daartegen heeft De Boskant van de Rabobank
een donatie gekregen van € 100,00.
De Rabobank gaat waarschijnlijk de bankkosten voor verenigingen herzien, zodat deze lager worden.
Dit jaar bekijken wat de Rabobank doet met de bankkosten en of De Boskant dit jaar ook een donatie
krijgt van de bank. Blijkt hierna dat de kosten nog hoog zijn, eventueel overstap naar andere bank,
bijvoorbeeld de Regiobank.
4. Evaluatie huishoudelijk reglement/afsprakenlijst
Het infobulletin 2014 staat op de site van de Boskant. Hierin staat het huishoudelijk
reglement/afsprakenlijst. Het infobulletin 2015 komt ook op de site te staan met daarin het
huishoudelijk reglement/afsprakenlijst.
Op de site staan ook de activiteiten vermeld met de periode waarin gepland staat wanneer de
activiteit wordt gehouden.

5. Verslag activiteiten 2014
Verslag jeugd 0 jaar t/m groep 8
Op 9 mei vertrokken we om 13.00 uur met 9 kinderen naar de Hullie’s in Uden. De jongste waren 2
jaar en de oudste zaten al in groep 7. De opkomst is redelijk goed. 9 van de 16 kinderen die mee
mochten, hebben zich opgegeven. De kinderen hadden er allemaal zin in en konden niet wachten
om met het klauteren en klimmen te beginnen. Het was dan ook een gezellige middag. De oudste
kinderen hielpen de jongste, vriendschappen werden er gesloten en de 6 ouders konden ‘rustig’
zitten om toe te kijken en te genieten van een bakje koffie en thee.
We hadden voor de kinderen een arrangement (€ 12,00 pp) genomen. In dit arrangement zat
inbegrepen de entree, cakeje, waterijsje, frietje met een snack en onbeperkt ranja.
2 kinderen hebben een abonnement op de Hullie. Zij hoefden geen entrée te betalen en voor hun
was het arrangement € 4,00 pp. Deze kinderen hebben dan ook geen eigen bijdrage aan de Boskant
hoeven te betalen.
Iets voor 18.00 uur zijn we weer naar Langenboom gegaan, alhoewel de kinderen daar nog geen zin
in hadden. Ze vonden het veel te leuk om nu al naar huis te gaan.
Kortom een geslaagde middag!
Fietstocht
De fietstocht was in september gepland. Er hadden zich maar twee deelnemers opgegeven. Er waren
in het dorp verschillende andere activiteiten gepland waarvan de data erg laat bekend waren. Dit jaar
plannen we de fietstocht in juni.
Burendag 27 september
Het is niet gelukt om subsidie te krijgen om de burendag te organiseren.
Bowlen senioren in september
Op 26 september gingen senioren met fiets of auto naar Erica in Mill. We hadden 3 banen gehuurd
voor de 17 personen die zich opgegeven hadden en iedereen had er zin in . Er werd goed gegooid
iedereen werd aangemoedigd. Met een hapje en een drankje gingen de prestaties zienderogen
omhoog. Het was een gezellige sportieve middag en zelfs de verliezers hadden zagen de lol er van in..
Verslag avond eten ABC - 7 nov 2014
In plaats van een feestavond zijn we dit jaar met de buurtleden naar het ABC in Velp gegaan. Er werd
afgesproken dat ieder op eigen gelegenheid naar Velp zou komen. Die geen eigen vervoer had kon
meeliften met de buren.
70 personen hadden zich op gegeven om op 7 november gezellig te gaan tafelen.
Er was gereserveerd van 18.00 uur tot 20.00 uur. Deze tijd was ook wel nodig om alle lekkere dingen
te verorberen en ook nog gezellig te kunnen kletsen met de buurtgenoten.
Iedereen heeft genoten van groot tot klein, want de oudste onder ons waren 60+ en de jongste was
4 jaar.
Kortom een geslaagde avond!
Pieten avond
2 december waren er 2 pieten in de buurt de Boskant. 12 kinderen zaten die avond alweer klaar om
hun cadeautjes in ontvangst te nemen.
Een gezellige avond. Sommige kinderen hebben hun liedjes gezongen, versjes opgezegd, hun
verhaaltjes verteld.
Een paar kinderen vonden de pieten toch nog een beetje eng.
Maar allemaal hebben ze genoeg pepernoten van de pieten gekregen. En de Sint had voor een leuk
cadeautje gezorgd..
De pieten vonden het erg leuk en willen volgend jaar weer graag terug komen.

Bloemschikken
26 deelnemers verzamelde zich in de Wis om onder leiding van Mirjam van Zutphen een kerstukje te
maken. Nadat tijdens de uitleg iedereen koffie of thee met iets lekkers op had werd er druk aan de
bloemstukken gewerkt. Mirjam had een voorbeeld gemaakt en ieder kon van daaruit zijn fantasieën
de vrije loop laten gaan om zijn eigen kerststuk te maken. De resultaten mochten er zijn. Met wat
hulp van Mirjam ging ieder met een mooi kerststuk naar huis. Echter, in een van de groene planten
zat een melkachtige stof, waar wat we later hoorde dat sommige mensen hier uitslag van hadden
gekregen. Wij willen hiervoor onze excuses aanbieden. Met Mirjam hebben we dit ook al
doorgesproken. Dit zal de volgende keer niet meer voorkomen.
Jeugd activiteit
Met 11 jeugdige buurters gingen we naar Traxx in Uden. Een gedeelte per fiets en gedeelte met auto.
Daar werden we hartelijk ontvangen. Onder het mom van een kinderfeestje konden we beginnen
met een vragenlijst. Vrij snel werden ze geroepen dat ze konden gaan Lasergamen.
Daarna werd de vragenlijst verder afmaakt. Toen kon het racen beginnen.
Lekker met snelle kart`s over de baan scheuren. Dat viel bij de jeugd goed in de smaak .
Aan het einde van de middag kreeg iedereen nog een frietje en een snack. Daarna werden de prijzen
uitgereikt,.
Met als Derde plaats Juul Bongers
Tweede plaats Anne van Boekel
Eerste plaats Justin de Man
De winnaars werden met champagne gedoopt net als bij de echte coureurs.
Senioren brunch januari 2015
Op zaterdag 10 januari werd er in de Wis een brunch georganiseerd voor de 60 + senioren uit de
buurt.
Een ruime opkomst van 25 personen (inclusief de organisatoren Gemma van der Wijst en Maria van
Lith) genoten van een lekkere verrassingsmiddag.
Henk Braam de meester- kok uit onze buurt had net als vorig jaar voor de aanwezigen voor een
overheerlijke soep en pasteitjes gezorgd. Men genoot er met volle teugen van. Complimenten te
over, eigenlijk kon de middag al niet meer stuk. Daarna kwamen er nog belegde broodjes en
krentenbrood aangevuld met koffie of thee. Er werd ondertussen onderling onder genot van een
glaasje “fris” al flink wat gebuurt.
Vervolgens hadden Gemma en Maria weer een bingo georganiseerd. Het verhaal ging over een
erfenis, de hele familie werd bij elkaar getrommeld om te horen wat een oudtante hen had
nagelaten. De diverse getallen in het verhaal moesten leiden naar de volle bingokaart. Diverse kleine
prijsjes waren er te winnen. De spanning zat er goed in, het leek net of hier ook een erfenis te
verdelen viel.
Om half drie viel de regen met bakken uit de hemel en het was nog een kunst om droog thuis te
komen.
Na afloop werden de vrijwilligers van De Wis nog door de organisatie bedankt voor de medewerking
en gastvrijheid.
Innen contributie en kaartenverkoop pronkzitting
In januari is de contributies voor het jaar 2015 weer geïnd. Ook zijn de pronkzitting kaartjes van de
carnavalsvereniging weer door de buurtvereniging verkocht.
Gemma bedankt alle vrijwilligers die zich inzetten voor de Boskant.

8. Rondvraag
-Annemieke Kuijpers: Annemieke oppert het idee om als activiteit met de buurtgenoten naar het
museum van Van Schaijk te gaan. Tevens biedt Annemieke aan om te helpen bij activiteiten.
-Tien vd Elsen: Tien heeft het verzoek, indien mogelijk, een open papiercontainer. Dat wil zeggen een
container zonder “dak”, zodat het makkelijker is om het papier erin te krijgen.
-Henriette Wijdeven: Is het mogelijk om als activiteit een cursus reanimatie/AED te organiseren. Het
bestuur zal dit aan de EHBO-vereniging vragen via Walburga Lucius of Henk vd Berg.
9. Afsluiting vergadering
De vergadering wordt afgesloten om 20.50 uur door Gemma van der Wijst, waarbij zij iedereen
bedankt voor hun aanwezigheid.

