Verslag vergadering activiteitengroepen - SVR bestuur 4 oktober 2018.
1.Opening.
Truus Noij opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Zij dankt allen voor de
komst naar het gemeentehuis op 12 september j.l. bij de commissie Samenleving waar
alle politieke partijen hebben ervaren hoe belangrijk wij als SVR zijn en dat we er toe
doen. Aanleiding waren de ontwikkelingen rond het horeca in de Oase. Wordt vervolgd.
De viering van het 65 jarig bestaan was een groot succes. Vier dagen feest met dank
voor de organisatie door Hanneke Thielen en Wil Simons..
Na de opening door Truus neemt Sjef Douma het voorzitterschap van de vergadering
over.
2.Vaststellen verslag 28-03-2018. Het verslag wordt vastgesteld.
3.Vaststellen protocol Verordening Gegevensbescherming AVG.
Het bestuur heeft de algemene verordening die vanaf 25 mei 2018 bij wet is geregeld
opgesteld. Sjef deelt mee, dat de activiteitengroepen een exemplaar zullen ontvangen.
Hierin is geregeld hoe om te gaan met privacy.
4.Voorstellen nieuwe bestuursleden activiteitengroepen.
Maaike Broers is toegetreden tot de redactie van de nieuwsbrief en Joke Scheermakers
tot het bestuur van de schildersgroep.
5.Mededelingen.
De penningmeester Joep Wouters vraagt aandacht voor de RABO bankclubcampagne.
Deze week kan door de leden van de RABO bank worden gestemd. Verder deelt hij mee
dat een subsidieaanvraag is ingediend bij de gemeente voor 39.000 euro het bedrag dat
we aan de Boodschap voor huur betalen. Voor 2019 blijft de contributie 22 euro per
jaar. Voor 2020 zal dit opnieuw moeten worden bezien.(ledenvergadering 2019)
Lenie deelt mee, dat de laatste vrijdag van de maand de Wegwijzer open in de Oase
samen met het Repair café. Verder wordt meegedeeld dat een mooie informatie waaier
is ontworpen en deze wordt in de vergadering uitgedeeld.
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6a.Presentatie Kunstkring.
Corrie van Dijk geeft een uitvoerige presentatie over de activiteiten van de Kunstkring
Lid worden is laagdrempelig door het betalen van 5 euro per jaar en een eigen bijdrage
voor een lezing of bezoek aan een museum. De afgelopen periode zijn zeer interessante
sprekers geweest.
6b.Quilten.
Renata Hoogerwerf geeft uitleg over het ontstaan en de geschiedenis van het quilten.
Daarbij laat zij beelden zien via een power point presentatie. De groep telt 14 leden en
komt op dinsdagmiddag bij elkaar. Na haar presentatie biedt Renata een origineel
cadeau aan voor Wil en Hanneke voor de organisatie van de afgelopen feestdagen.
Over de volgende presentatie van een activiteitengroep is nog contact(Sjef)
7.Wat verder nog ter tafel komt.
Op de vraag of er ook in de avond SVR activiteiten kunnen worden georganiseerd wordt
nog nagedacht door het bestuur.
8.Rondvraag.
Trudy Frickel vraagt de aanwezigen om ook gebruik te maken van de web-site waar de
nieuwsbrief op staat.
Cor Andeweg dankt het bestuur voor het geweldige feest vanwege het 65 jarige bestaan.
Verder deelt hij mee, dat het aantal koorleden vanwege de leeftijd terug loopt.
Wil Simons maakt bekend dat er op 16 november een musical is Kras Op cruise door de
Gouden Mix. Hiervoor kunnen kaartjes worden gekocht voor 5 euro bij de Oase.
9.Volgende vergadering is op woensdag 20 maart 2019.
10.Sluiting. De voorzitter dankt allen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.

Lenie Schuermans, secretaris.

