Buurtvereniging “De Boskant”
Verslag jaarvergadering dinsdag 21 maart 2017
Aanwezig bestuur: Gemma van der Wijst / Anja Kremers / Eef van Dongen /
Afwezig: Angélique Schraven
Aanwezige leden: Rob Verkerk/ Ben en Riky van Kuppeveld/ Maria van Lith/ Henriette Wijdeven/ Arie
Verstegen/ Diny van Dalen/ Beb en Tiny Sommers/Peter van der Wijst/ Marga Bongers/ Marcel
Royendijk/Coen Wilbers/Wilma Peters.
1. Opening
De vergadering wordt geopend door Gemma van der Wijst om 20.05 uur in sportcentrum de Wis.
Gemma heet iedereen welkom en staat stil bij het overleden leden van de buurt (Jos Straatman en
Henk van Gaal)
2. Notulen Jaarvergadering d.d. 17 februari 2016
Goed gekeurd.
3. Kasverslag
Begin 2015 op de bank:
€ 1.521,53
Begin 2015 in kas:
€ 190,47
Begin 2015 op spaarrekening: € 2.310,11
Beginsaldo 2015 totaal:
€ 4.022,11
Kascontrole is gedaan door Fred van Dalen en Annemieke Tielenmans. Alles zag er netjes uit.
Volgend jaar kascontrole door Annemieke Tielemans en Marga Bongers.
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
Verslag activiteiten 2016
Jeugd 0 jaar t/m groep 8
De kinderen zijn op 6 mei weer met 10 kinderen naar de Hullie's in Uden geweest. Ze vinden het
klimmen, klauteren, knutselen en buiten spelen nog steeds erg leuk.
Met een arrangement werden ze voorzien van onbeperkt ranja, een frietje met een snack, en een
ijsje. Een dankbare activiteit
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.
Gemma vraagt of de leden misschien ideeën hebben, echter hier komt geen respons op.
Bowlen 60+met partners 30 september
Met 16 personen is er gebowld bij Erica in Mill. Er was een dames en een herenteam de stemming
zat er al snel goed in. Met een paar consumpties en bittergarnituur een geslaagde middag.

- Diny stelt voor om de teams in het vervolg te mixen, Gemma heeft aangegeven dit terplekke te
bekijken.
Uiteten bij ABC
Op 11 november hebben we met 48 personen weer gegeten bij het ABC in Velp.
Op de suggestie van de vorige jaarvergadering om nog na te borrelen bij Bens werd zeer beperkt
gebruik gemaakt. Gemma vraagt of hier alsnog belangstelling voor is, de leden denken van wel dus
dit jaar zullen we weer een borrel na het uiteten aanbieden.
Tiny Sommers oppert om ook alleen de borrel aan te bieden los van het eten, echter denkt de rest
hier anders over.
Fietstocht
Het plan was om een hap en traptocht te organiseren, echter bij de uitwerking konden we geen
geschikt moment vinden . Hiervoor is de schilder workshop bij Bert Verweijen in de plaats gekomen.
Schilderen bij Bert Verweijen
19 november hebben 13 personen deelgenomen aan deze activiteit. Al met al een leuke, gezellige en
leerzame middag. Ook dit jaar zullen we een extra activiteit plannen in plaats van de fiets tocht.
Hoogst waarschijnlijk gaan we met de buurt schieten met het “Roosje”.
Hier reageren de leden enthousiast op.
Pieten avond
Op vrijdag 2 december kwamen (voor 10 kinderen en Iris) 2 pieten bij 4 gezinnen aan huis een
cadeautje brengen en om te luisteren naar de verhalen en liedjes van de kinderen. De Pieten maakte
er weer een gezellig avondje van.
Bloemschikken
Op 14 december gingen we weer kerst-bloemstukjes maken. Doordat deze avond ongelukkigerwijs
tegelijk was gepland met een gelijksoortige avond van de KVB was de avond minder goed bezet dan
we gewend zijn. (11 personen)
Senioren brunch januari 2017
Ook dit jaar weer lekker soep, pastei met ragout en brood gegeten. Gezellige opkomst ( 27
personen). Met de verhalenbingo werd er meer gelet op het verhaal dan op de bingokaart met als
gevolg dat er eigenlijk bij het laatste getal slechts een winnaar was.
- Riky en Maria reageren hierop dat de verhalen Bingo erin moet blijven aangezien ze dit erg leuk
vinden.

En verder:
-

-

17 juli was op het speelterreintje in de Wilgenlaan een optreden van Amicitia. Hier hebben
we voor het concert enige medewerking aan verleend door het plaatsen van stoelen en wat
slingers opgehangen.
Verder zijn we dit jaar voor de Verkuskoppe echte hofleveranciers geweest, want naast de
Prins en Prinses kwam ook nog de jeugdprinses uit onze buurt
Ook hebben we in samenspraak met de Verkuskoppe weer onze hulplijnen uitgezet tijdens
de carnavalsoptocht.

Boskant bestond in 2016 - 30 jaar
In 2016 bestond de Boskant 30 jaar. Gevraagd werd of hiervoor een activiteit georganiseerd kon
worden. Helaas konden we aan de hand van de geringe opgave geen werkgroep vrijwilligers vormen
om deze taak op zich te nemen.
- Rob Verkerk stelt voor om het over 5 jaar nogmaals te proberen, dit advies zullen wij ten
harte nemen.
- Marcel en Marga stellen voor om in het vervolg eerst een data vast te zetten voor dat er een
werkgroep op gezet wordt. Hier zijn ander leden het niet mee eens.

Geplande activiteiten voor 2018
Brunch 60+:

Zoals in het verslag gememoreerd heeft deze activiteit inmiddels
plaatsgevonden
-jeugd 0 jaar t/m groep 8: Anja en Angélique. Periode mei.
-fietstocht:
buurtgenoot. Zie punt jaarvergadering
-jeugd groep 6 t/m 17 jaar: buurtgenoot. Zie punt jaarvergadering
-bowlen 60+:
Gemma en Maria. Periode september
-uiteten:
Eef en Angélique. Periode oktober
-sinterklaas:
Anja. Periode november
-bloemschikken:
Gemma en Eef. Periode december
-extra activiteit: schieten: Eef en Angélique.
6. Overige punten ingebracht door bestuur:
- Website:
de website wordt niet heel veel bezocht, tevens wordt hij nauwelijks up to date gehouden door het
bestuur. Daarom wordt aan de leden gevraagd wat we er mee moeten doen. Ook wordt eventueel
een facebook pagina openen geopperd. Hier zijn de leden het absoluut niet mee eens, zij zijn bang
voor hun privacy. Coen Wilbers heeft zich zelf aangeboden op de site te up daten.
- Email adressen:
Met regelmaat word het bestuur benaderd door verenigingen om mails te verspreiden of om
emailadressen te verstrekken. Daarom is de leden gevraagd hoe zij willen dat het bestuur reageert.
In de vergadering is afgesproken dat er géén email adressen verstrekt worden of e-mails
doorgestuurd worden door of namens een andere vereniging.
7. Rondvraag
- Er zijn geen vragen, echter willen de leden wel graag te horen krijgen als de site ge-update is.
- Diny van Dalen geeft de datum door van de kerst activiteit van de VVL zodat deze niet in het gedring
komt met het bloemschikken.
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.

