Verslag vergadering activiteitengroepen SVR
op 27 maart 2019.

Opening.
Truus Noij opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Zij opent de vergadering met een praatje over jong en oud. Wij moeten
steeds bezig blijven de vereniging te activeren, door nieuwe activiteiten te
organiseren voor de jongere oudere en blijven doorgaan met de activiteiten
voor ouderen en anderen hiervoor enthousiast maken.
Daarna neemt Sjef het woord met een welkomstwoord voor iedereen die
aanwezig is.
Vaststellen agenda. Deze is akkoord.
Vaststellen verslag 3-10-2018. Een correctie op punt 6. Tot bestuur van
de schilderclub is toegetreden Nel Gielen en Jopie Scheermakers. Het
verslag wordt vastgesteld.
Voorstellen nieuwe bestuursleden activiteitengroepen en
bestuurslid.
Ingrid Scheifes wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid van SVR. Als nieuwe
leden worden de volgende mensen voorgesteld. Bij de Communicatiegroep.
Marian Heesbeen, bij de Wandelclub Paula v.d. Velden, bij Jeu-de-boules
Teunie van Boxel, bij midgetgolf André Aarsman.
Mededelingen
•

•

•

Fittesten. Op 14 mei 2019 organiseert de Gemeente fittesten voor alle
ouderen in Rijen. Hiervoor krijgen de mensen persoonlijk een uitnodiging.
Hoe en wat de testen precies inhouden is nog niet bekend. André
Aarsman vraagt of de activiteitengroepen van SVR hierbij ook betrokken
worden. Hier komt men nog op terug als er meer bekend is.
Managen agenda Oase. Om dubbele boekingen te voorkomen wordt er
gevraagd aan de besturen om deze agenda te checken, staat op de site
online, als men iets wil plannen in de Oase. Men kan op deze agenda zien
welke data’s en tijden er vrij zijn. Als men een afspraak wil maken, dan
een mail sturen naar Sjef Douma die dan laat weten of dit kan en hij
boekt dan de afspraak op de agenda.
PR Hallo Gilze en Rijen – rollend nieuws. Het rollend nieuws in de
Oase moet altijd up to date zijn. Dus gaarne eventuele nieuwe dingen

•

doorgeven aan Marian Heesbeen voor het rollend nieuws. Het nieuws
voor Hallo Gilze en Rijen wordt bekeken of hier nog gebruik van gemaakt
wordt. Er moet belangstelling zijn anders stoppen.
Vergoeding trainers. Bij diverse activiteiten krijgen de trainers een
vergoeding. Hier zijn wel regels aan verbonden bijv. de belasting. Joep
neemt contact op met de betreffende activiteit om dit nader te
bespreken.
Er zijn 9 ledenlijsten binnen van activiteitengroepen. Deze gaarne
inleveren begin van het nieuwe jaar.

Presentatie fotoclub de Vrijbuiters. Christ Maas geeft een presentatie,
met dia’s, over de activiteiten van de fotoclub. Zij gaan regelmatig op pad
om ergens anders foto’s te maken en deze dan samen te bespreken. Er
komt ook regelmatig iemand van H19 uit Oosterhout om hun nog wat tips
te geven.
Presentatie SchrijveRijen.
Iemand van de activiteit SchrijvenRijen legt in het kort uit wat deze activiteit
doet. Kleine verhaaltjes opschrijven over alledaagse dingen. Deze activiteit
is iedere 14 dagen in het kantoor.
Wat verder nog ter tafel komt. De wandelclub heeft maandag 25-3-2019
nogal last gehad van de koeien bij Surea. De Schotse hooglanders schijnen
van slag te zijn door de loslopende honden. Voorzichtigheid is geboden,
vooral als deze straks jonge kalfjes hebben. Blijf uit de buurt.
Digitaal café geeft uitleg van hun activiteit. Dit is iedere 14 dagen op
vrijdagmorgen. Heeft men interesse dan kan men eens langskomen.
Vanuit het bestuur wordt gevraagd aan de fotoclub om foto’s voor de
Nieuwsbrief en andere nieuwsgeving. Dit wordt binnen de groep
gecommuniceerd.
Cor Andeweg van het koor vraagt aan het bestuur wat de regelingen zijn
voor een jubileum van de activiteit. Binnen het bestuur wordt hier nog over
vergaderd. Er zijn regels binnen het bestuur v.w.b. jubilea’s. Sjef geeft aan
dat de KBO een premieplan heeft. Misschien is dit een optie om geld binnen
te krijgen. Er wordt gezorgd voor verspreiding naar alle activiteiten door Sjef
en Joep.
André Aarsman oppert dat hij nog nooit een bestuurslid gezien heeft bij de
activiteit Sportclub 50+. Het bestuur heeft geprobeerd om in gesprek te
gaan met de besturen van alle activiteiten, maar de afspraken werden niet
nagekomen.
Wordt meegenomen in de vergadering. Bestuur moet belangstelling tonen
naar de activiteiten.
Als er een activiteit in de Oase gepland wordt of de Oase is gesloten dan
gaarne dit communiceren naar de betr. activiteit die dan niet terecht kan in
de Oase. Dit moet via PR/nieuwsbrief.
Feestavond biljart-club. De feestavond die de biljartclub georganiseerd had
op een avond gaat niet door. Dit om een aantal redenen betr. de afspraken

met de Boodschap/bar etc. Na overleg met bestuur en gemeente werd
toegestaan dat de bar toch ’s avonds gebruikt mocht worden.
Binnen de biljart-club is hierna ook overleg geweest en men heeft nu
besloten om het feest ’s middags te organiseren. Probleem opgelost.
De Quilt-groep klaagt dat hun vaste middag door andere activiteiten wordt
afgezegd. Dat is zonde. Voorstel van de groep is om deze activiteiten bijv.
op vrijdag te plannen.
Door de schilder/quilt-club wordt gevraagd om eventueel mee te werken
met het 75 jaar bevrijdings feest. Men heeft nog geen idee wat er
georganiseerd wordt. Dit moet nagevraagd worden bij contactpersonen
hierover. De naam Mark Titulaar Stichting Toon werd genoemd
als contactpersoon.
Datum en tijdstip vergaderingen. Bij het bestuur was niet bekend wat
hiermee bedoeld werd.
Volgende vergadering op 2 oktober 2019 om 19.30 uur in de Oase.
Sluiting rond 20.30 uur.

