Verslag besturen activiteitengroepen 28 maart 2018.
Aanwezig: Bestuur SVR en vertegenwoordiging besturen activiteitengroepen en
cliëntondersteuners, VOA Riet Kock en Miriam Gommans.
1.Opening. De voorzitter Truus Noij opent de vergadering en heet allen welkom. Zij is voor het
eerst als voorzitter van SVR aanwezig bij de bijeenkomst van activiteitengroepen en hoopt nog
met alle groepen een apart kennis te kunnen maken Zij spreekt complimenten uit voor de vele
besturen van activiteitengroepen en merkt op dat SVR niet zonder deze vrijwilligers kan.
Sjef Douma, coördinator activiteitengroepen neemt het voorzitterschap over.
2.Vaststellen agenda. Agendapunt parkeren scootmobiels wordt toegevoegd.
3.Vaststellen verslag besturen activiteitengroepen 20-09-2017. Het verslag wordt vastgesteld.
Cor Andeweg van het Seniorenkoor Oase stelt een vraag over de begroting 2018. De
penningmeester zal zorgen dat het verzoek over een nog te ontvangen bedrag wordt geregeld.
4.Mededelingen.
Meegedeeld wordt dat op vrijdagmiddag 13 april een theatergroep in DeBoodschap optreedt
met een programma dat heet Radio-dagen met liedjes van vroeger. SVR leden kunnen een
kaartje kopen bij De Boodschap op vertoon van het KBO pasje en betalen dan 10,00 euro i.p.v.
17,50 euro. Verzoek aan de aanwezigen om hun leden hierover te informeren.
Het project VoorMekaar bij Vita dat samen met SVR is opgestart loop boven verwachting.
Deelnemers die minder mobiel zijn en daardoor niet aan activiteiten deelnemen, worden indien
zij dat wensen door vrijwilligers opgehaald. Ook vrijwilligers zijn aanwezig voor de dagbesteding.
Nu twee dagen en er is belangstelling voor drie dagen.
Twee bestuursleden, Hanneke Thielen en Wil Simons zijn druk bezig met de organisatie van de
feestdagen eind september 2018 vanwege het 65 jarig bestaan. Donderdag 20 september is een
optreden van Vlijt en Eendracht en een receptie. Vrijdag 21 september is de vrijwilligersdag.
Zaterdag 22 september is er voor al onze leden een optreden van sauwelaars. We sluiten de
festiviteiten af op zondag 23 september met een presentatie beurs door onze
activiteitengroepen en tevens hieraan gekoppeld werving van leden. Alle groepen dienen voor 1
mei a.s. door te geven wat de wensen zijn t.a.v. ruimte(binnen of buiten), een tafel of een stand
en materiaal dat zij nodig hebben.(hannekethielen@sv-rijen.nl) Mochten er speciale
materialen nodig zijn, dan kunnen die bij het bestuur worden aangevraagd.
De schildersgroep, handwerken, kaarten maken en quilten zijn al druk bezig met de
voorbereidingen van een expositie met het thema “Huis, tuin en keuken van toen”. Er is op die
dag een beamer aanwezig. Mochten er meer nodig zijn dan even doorgegeven aan bestuur.
Nadat alles hierover bekend is zal een indeling worden gemaakt voor die zondag.
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Van sportclub 50+ zijn vragen gekomen over hoe SVR is verzekerd voor ongevallen van leden die
deelnemen aan een activiteit. Dit is uitgezocht en het gaat dan om wie aansprakelijk is hiervoor.
Blijkbaar is dit niet SVR. Mocht de sporthal in gebreke zijn dan kunnen zij aansprakelijk worden
gesteld. Mensen zullen dit bij hun eigen verzekering moeten melden. SVR heeft wel een
vrijwilligersverzekering, maar niet voor SVR leden. Het telefoonnummer waar bij KBO Brabant
informatie kan worden ingewonnen zal worden doorgestuurd.
Hierna wordt het probleem van parkeren van scootmobiels in de Oase aangekaart. Dit probleem
doet zich nu voor en zal in de toekomst vaker voorkomen. Bij de ingang van De Boodschap is een
overdekte parkeerruimte voor scootmobiels. Voor leden die in de Oase een activiteit bezoeken
en dit niet te voet kunnen kan iemand van De Boodschap een rolstoel leveren en de bezoeker
naar de Oase brengen. Het bestuur is ook in overleg met De Boodschap om te kijken of bij de zij
ingang van de Oase een bel kan worden aangebracht, zodat bezoekers nagenoeg niet hoeven te
lopen en de scootmobiel buiten kunnen parkeren.e Op last van de brandweer moeten de
vluchtwegen vrij zijn en dit is niet zo als er veel scootmobiels geparkeerd gaan worden in de
Oase. Het bestuur zal dit op nieuw ter discussie brengen in het overleg met De Boodschap.
Wordt vervolgd.
Het wil nog niet zo vlotten met Hallo Gilze en Rijen. Zij willen vaak beelden en minder tekst,
terwijl de PR groep voornamelijk bezig is met schriftelijke berichtgeving. Wellicht kan Hallo Gilze
en Rijen in september tijdens de festiviteiten beeldopnames maken.
5.Voorstellen nieuwe bestuursleden activiteitengroepen.
Mieke Oomens stel zich voor en is penningmeester van Sportclub 50+. Annie Nelemans stelt zich
voor en is secretaris van Midgetgolf de Meppers.
6.Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
Cor Andeweg stelt een vraag over een artikel met foto in de Nieuwsbrief over het optreden op
18 maart j.l. bij de CAR. De PR groep is al in bezit van een foto en er komt een artikel in de
Nieuwsbrief van april 2018. Het Seniorenkoor de Oase is met een leuk artikel in De Stem en een
mooi optreden 18 maart zeer tevreden.
Piet van Kuijk stelt vragen over het sluiten van de Oase onlangs tijdens de ledenvergadering op
14 maart j.l. Het kaarten ging toen niet door. Het komt voor dat de ledenvergadering op een dag
in de week is dat er een activiteit is en dan geldt voor alle groepen dat dan de Oase dicht is om
iedereen de gelegenheid te geven om de vergadering te bezoeken.
Verder vraagt hij aandacht voor het goed afstemmen van SVR activiteiten op dezelfde dag en
tijd. Onlangs waren er twee Bingo middagen, een in de Oase en een bij De Boodschap. OP de
Bingo middag van De Boodschap had SVR geen invloed, want dit was door de Boodschap
georganiseerd met karnaval. Getracht wordt om hiermee rekening e houden als dit mogelijk is.
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Vaak is het moeilijk om ook voor uitstapjes te boeken op een bepaalde datum. Het bestuur
vraagt hiervoor begrip.
10.Sluiting.
De voorzitter Sjef Douma dankt allen voor hun komst en inbreng en sluit het eerste gedeelte van
de vergadering.
Presentaties
Countryline-dance door Wim Ruedisueli
Twintig jaar geleden is deze groep opgericht o.l.v. Betty van Rooijen onder het motto Bewegen is
gezond. Er zijn twee groepen actief: Maandagmorgen en dinsdagmiddag. Het Nieuwjaarsbal is
een bijzondere bijeenkomst. Iedereen brengt hapjes mee. Er wordt gedanst en gegeten. Het
aantal deelnemers neemt af, daarom vervalt het Lentebal. Wel wordt het 20-jarig bestaan
gevierd. Nieuwe mensen zijn welkom, er zijn echter veel dansen die je dan niet zomaar onder de
knie krijgt. Een lid uit de zaal is het daar niet helemaal mee eens: de langzame dansen kun je wel
leren. Kom gewoon een keertje kijken.
Schilder en tekenclub door Wilhelmien van de Heijden
Een groep die gezellig schildert, er wordt geen les gegeven, maar Paula van Baal geeft advies. Zij
bedankt Francien Pruissen, mede schilder, die dit jaar is overleden. Wilhelmien laat een collage
zien van het schilderwerk, dat met applaus wordt ontvangen. Momenteel zijn er 16 leden, meer
kunnen er niet meedoen.
Truus sluit af met de mededeling dat we ons presenteren bij het 65 jaar bestaan als een
‘bruisende’ club!’ Er wordt nogal eens gedacht dat wij een stoffig imago hebben. Dat is beslist
niet zo. Dus laat zien wat we hebben!
Een vraag uit de zaal: je kunt lid worden vanaf 50 jaar, maar waarom zijn er dan geen activiteiten
’s-Avonds? Dat blijft wat moeilijk, maar ideeën hierover zijn welkom.
De volgende vergadering is op woensdag 23 oktober 2018 om 19.30 uur in de Oase.

