Verslag interne vergadering wijkraad West-Midden 31 augustus 2020
Aanwezig:
Duur:

Fieke, Gerard, Wilma, Truus, Evelyn, Yvonne, Ingrid (Gemeente Venray)
19.30 – 21.20 uur

1 Ingekomen stukken
27-06-20
Onze buurt 2020 – geld voor buurtproject
Het voedselbos heeft een project ingediend. Hierop is nog geen reactie ontvangen.
14-08-20
Vaststelling beschikking subsidie gemeente
De subsidie is ontvangen. Als vermogen mag je 2 x het bedrag hebben dat je jaarlijks ontvangt.
De subsidie is bedoeld als leefbaarheidsgeld voor leuke plannen. Dus ook voor clubjes die niet
verbonden zijn aan de wijkraad.
17-08-20
IKL ondersteuning groene initiatieven - Ter kennisgeving aangenomen.
2 Evaluatie wijkkrantje
De bezorgers krijgen vooraf via de mail een melding dat de bezorging gepland staat.
Voortaan het woord “Wijkkrant” en de maand van uitgifte op de voorkant toevoegen.
Het streven is om de wijkkrant 4 x per jaar te laten verschijnen.
3 Bijpraten voetbalveld vervanging
Het huidige voetbalveld aan de Kruitweg is afgekeurd. Er moet iets anders voor in de plaats komen,
bijvoorbeeld een panna kooi en een speeltoestel. Dit kan eventueel op een andere locatie.
Evelyn en Wilma zetten een enquête uit in de wijk om te achterhalen wat de wensen zijn.
4 Hoplr app
Het aantal aanmeldingen groeit. Vanuit Hoplr is een informatieve brief opgesteld uit naam van de
wijkraad met uitleg over de app. Truus regelt de bezorging van de 600 brieven.
5 Besteding binnengekomen budget
Het organiseren van een kinderactiviteit. Evelyn onderhoudt het contact met de werkgroep.
Voor volgend jaar moet er een begroting opgesteld worden. Denk hierbij aan de kosten voor
activiteiten, zaalhuur, drukkosten e.d.
6 Verplichting tot verzekeren
Op de website van Match staat informatie over de vrijwilligersverzekering van de gemeente Venray.
Leden van een bestuur vallen hier niet onder. Gerard gaat e.e.a. uitzoeken.
De subsidie voor organisatiekosten kan o.a. gebruikt worden voor bank- en verzekeringskosten.
7 Activering werkgroepen
We hebben behoefte aan enthousiaste vrijwilligers. Evelyn en Yvonne stellen een oproep samen voor
op de site van Match.
Evelyn en Fieke gaan de vrijwilligers benaderen die bij de start van het voedselbos actief waren.
8 Website 2e persoon
Als back-up is het handig om een 2e persoon erbij te hebben. We gaan op zoek.

9 Schoonmaakactie voor de jeugd
Op woensdag 21 oktober van 10.00-11.00 uur kan jeugd onder begeleiding zwerfvuil opruimen.
De oproep via alle kanalen verspreiden, Als beloning krijgen ze een bon die te besteden is bij
cafetaria Thielen. Fieke regelt hesjes, knijpers en vuilniszakken bij de gemeente. Wilma past de tekst
van de uitnodiging aan. Evelyne benadert Dylan Haegens voor de opening. Truus informeert bij
cafetaria Thielen voor sponsoring. Evelyne koppelt de activiteit terug naar de kinderwerkgroep.
10 Rondvraag
Gerard: de wijkkrant is naar de toekomstige bewoners van het Kruithof gestuurd.
Ingrid: 6 x per jaar vindt er een overleg plaats van alle wijkraden in de gemeente Venray over brede
thema’s. Ingrid geeft onze contactgegevens door.
Yvonne: Stephan vragen om een facebook training te geven.

