Verslag vergadering activiteitengroepen - SVR bestuur 17 februari 2016.
1. Opening.
Carel opent de vergadering en heet allen welkom. Alle activiteitengroepen zijn
vertegenwoordigd. Aan iedereen wordt gevraagd om sneller te reageren op vragen vanuit het
bestuur als het gaat om begroting en financiële zaken. Tot nu toe zijn op vragen slechts enkele
reacties binnen gekomen. Een snelle afhandeling is belangrijk, ook met het oog op de subsidie
van de gemeente.
2. Vaststellen verslag 30-09-2015.
De instellingsbeschikkingen zijn getekend en een exemplaar wordt aan alle groepen uitgedeeld.
Verslag wordt vastgesteld.
3. Voorstellen nieuwe bestuursleden activiteitengroepen.
Els de Been - Activiteitencommissie bemensen.
Corrie van Dijk - Kunstkring.
Elly Winkelman – Quilten
4. Mededelingen.
Verzoek om formulier m.b.t. subsidie voor de gemeente voor 7 maart a.s. in te vullen.
Verzoek om 2x per jaar aan het bestuur de mutaties door te geven per mail aan Henny van den
Udenhout. Ook als er geen wijzigingen zijn dit i.v.m. controle of de lijst nog klopt. Het doorgeven
van mutaties bij overlijden wordt nogmaals onderstreept.
Bankrekening valt onder bank van SVR. Door de bank worden nu te hoge kosten in rekening
gebracht. In gesprekken met de activiteitengroepen zal dit besproken worden, na inventarisatie,
of er niet teveel kosten zijn, bv teveel bankpassen. Daarna overleg met de bank om de kosten te
drukken.
Corné van Gardenmasters brengt 1x per week verse bloemen in de Oase en vraagt als
tegenprestatie bij voorkeur aan activiteitengroepen een bloemetje bij hem te halen. Uiteraard
kunnen de groepen zelf beslissen
5. Deelname aan activiteiten SVR en lidmaatschap.
Deelnemers aan activiteitengroepen moeten lid zijn van SVR. Ook frequente bezoekers van
Bingo en kaarten moeten lid zijn van SVR. Alle incidentele bezoekers worden gezien als gast.
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6. Jeu de boules.
Wim Schaffelaars geeft een presentatie over de jeu de boulesclub “Het Juiste Spoor”. De naam
wijst op het spoor en de weg van de bal naar het doel. Het aantal leden is 80 en bij voorkeur uit
Gilze en Rijen. Er is een ledenstop van mensen buiten de gemeente, ook al zijn ze SVR-lid. Het
bestuur bestaat uit 5 leden. Ook is er een lief en leedpotje. Er is een zomer en wintercompetitie.
Er is een wedstrijdcommissie. Er zijn 8 toernooien al dan niet voor leden. De voorzitter Carel
vraagt om toch SVR leden toe te laten behalve als 90% van het aantal leden maximaal is bereikt.
Bij alle activiteitengroepen zijn er mensen van buiten de gemeente lid van SVR.
7. Midgetgolf.
Tini Stax geeft een presentatie over midgetgolf in 2014 opgericht. Zij spelen bij De leemput en
hebben nu 16 leden. Er is behoefte aan nieuwe leden. Midgetgolf is een spelletje voor kinderen
en een uitdaging voor volwassenen. Gemiddelde score 50 top prestatie 38 op 18 holes. De
wedstrijden moeten op betonnen banen worden gespeeld. Gezelligheid gaat voor prestatie.
Toegankelijk voor scootmobielen en rolstoelen.
Tijdens de vergadering met activiteitengroepen in oktober 2016 zullen Pitch en Put en Bridge
zich presenteren.
8. Rondvraag.
Maria van Wijk (Sportgroep 50+) vraagt wat de bedoeling is van het kasboekje.
Activiteitengroepen leveren een kopie in bij de penningmeester Pauline en het boekje mogen ze
houden.
Corrie van Dijk (Kunstkring) vraagt naar de mogelijkheid om eventueel te switchen van bank bij
de hoge kosten. Alvorens hierover een besluit te nemen wordt eerst een inventarisatie
gehouden en is er overleg met de RABO bank.
Jopie Verhees (Pitch en put) merkt op dat de afspraak was dat alle Leemput activiteitengroepen
nu een presentatie zouden houden. Dit gaat nu naar de volgende vergadering in oktober 2016.
Kan het verslag van deze vergadering eerder dan de volgende vergadering naar de deelnemers.
Hiervoor is aandacht.
Wim van Eijl (Koersbal) maakt een opmerking over het niet opnemen van informatie over
koersbal in de Nieuwsbrief en in het weekblad. Hier is iets fout gelopen bij het weekblad.
Cor Andeweg (Koor) Hij deelt mee, dat op 20 maart in de middag in de Boodschap
muziekverenigingen optreden in het kader van 50 jaar CAR en dat ook het koor optreedt.
Daarnaast vraagt hij om een betere ruimte om te repeteren in de Oase. Bij de bespreking met
activiteitengroepen komen we hierop terug.
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De voorzitter Carel spreekt de hoop uit dat in de ledenvergadering van 24 maart a.s. de
bestuursvacature PR i.v.m. het vertrekt van Jeanne de Hoon kan worden ingevuld. Verder wordt
meegedeeld dat de schrijversgroep nieuw leven is ingeblazen en dat zij verder zouden willen als
activiteitengroep van SVR.
9. Sluiting.
Na de sluiting neemt Jeanne de Hoon nog even de microfoon voor een afscheidswoordje na 9
jaar bestuurslid te zijn geweest. Ze refereert aan het onderzoek over eenzaamheid onder
senioren en de belangrijkheid van de activiteitengroepen van SVR en in het bijzonder de taak van
de vrijwilligers van de groepen. Ze bedankt voor de samenwerking en wenst iedereen veel
succes. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt officieel afscheid genomen.
De voorzitter Carel dankt hierna allen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering die
positief en in een goede sfeer is verlopen.

Adriaan Brouwers
w.n. notulist

