
Verslag interne vergadering wijkraad West-Midden 3 februari 2020 

Aanwezig:  Fieke, Tiny, Gerard, Wilma, Truus, Eveline, Yvonne (notulist), Stephan (Synthese), 

   Ingrid (Gemeente Venray) 

Duur:   19.30 – 21.40 uur 

1 Taakverdeling 

Eveline  voorzitter (met ondersteuning van Wilma) 

Gerard  penningmeester 

Yvonne  secretariaat (met ondersteuning van Fieke) 

 

Iedereen gaat op zoek naar iemand die een website kan bouwen die eenvoudig te onderhouden is. 

Op de website kunnen de notulen, activiteiten, vergaderdata en ander nieuws geplaatst worden.  

Zolang er geen eigen website is, kan gebruik worden gemaakt van www. wijkteamvenray.nl  

Voor het  Voedselbos wordt aan een eigen website gebouwd. 

Eveline gaat de beheerder van de Facebook pagina “Wijkraad West-Midden Venray” achterhalen. 

2 Activiteiten 

Zaterdag 21 maart organiseert de werkgroep Voedselbos een opruimactie met een lunch op het veld 

en daarna aanplant van nieuw groen. Aankoop groen regelen Gerard en Eveline, budget is € 400,-. 

Fieke vraagt Myce voor de organisatie van de lunch. Yvonne vraagt Bern. De lunch is bij regen onder 

de carport. Truus informeert bij de carporteigenaar. Truus en Wilma verrichten hand en 

spandiensten.  

Tiny en Eveline maken een oproep die bij het verslag van de vergadering van januari komt. De 

oproep komt ook op verschillende plekken in de wijk te hangen. Eveline benadert de Rabobank. 

Voor de opruimactie zorgt de gemeente voor hesjes, knijpers en vuilniszakken. 2 weken van tevoren 

bij de gemeente melden hoeveel er nodig is. Ingrid zal het telefoonnummer doorgeven waar het 

afval naar toe kan. 

3 Handelingen bij oprichten wijkraad 

Een wijziging van de statuten is niet nodig. Tiny mailt de statuten naar de bestuursleden. Nadat het 

dagelijks bestuur is ingeschreven bij de KvK kan het bestuur de bestaande Rabo rekening activeren 

en bepalen wie de gegevens in kan zien. Op de rekening staat mogelijk nog geld. 

Wijkraden vragen 1 x per 4 jaar subsidie aan. Ingrid zoekt dit verder uit. Misschien kunnen we een 

voorschot op de subsidie krijgen. Wijkraden kunnen  ook bij de woningbouw aankloppen. 

We gaan uit van 4 openbare vergaderingen per jaar. Wijkraden zijn verplicht om jaarlijks vóór 1 juni 

op een openbare vergadering de jaarrekening en de begroting te bespreken. 

De notulen van de openbare vergaderingen worden als een boekje verspreid. Het drukken gaat per 4 

of per 8 bladzijden. Om de kosten te drukken, proberen om maximaal 4 bladzijden te vullen.  

Het bestaande logo van de wijkraad, het kompas, blijven we gebruiken. 

4 Vergaderdata 

Op 9 maart om 19.30 uur is een interne vergadering bij Eveline. 

Op 20 april om 19.30 uur is een openbare vergadering in de Kemphaan. Fieke regelt de locatie. 

 


