
Notulen online bestuursvergadering Oranjebuurt 
Datum: 22-03-2021 
Aanwezig: Roland, Marius, Bernadette, Susan (notulist), José (voorzitter), 
Afwezig; Eleonoor en Yvonne. Yvonne heeft aangegeven af te treden als bestuurslid. Ze is er van af 
nu niet meer bij. Doen we nog een afscheid? 
 
 

1. Opening. Notulen vorige keer worden besproken en waar nodig aangevuld. Besluit om vanaf 
nu de notulen ook naar Matt te sturen ter archivering. 

2. Financiële jaarverslag 2020 is afgerond, kascontrole is uitgevoerd door Piet en Hein en 

akkoord bevonden. 

3. jaarverslag: de aanvullingen van vragen van José hebben we besproken, José verstuurd dit 

aan Matt, mét bedankje voor het in elkaar zetten van het verslag. 

Foto’s in het jaarverslag? Is dit volledig AVG-proof? Navragen bij Matt? Is er actie nodig om 
“toestemming” te vragen? 

 
4. We vinden het allen een leuk idee om het einde van corona dmv een feest / borrel te vieren 

in de wijk. Mogelijke data zondag 26 sept. of 3 oktober. Tzt een aparte werkgroep voor in het 
leven roepen, liefst met deelnemers buiten het bestuur. We noemen dit initiatief in elk geval 
in de komende nieuwsbrief en roepen op om met ideeën te komen! 
We laten dit onderwerp nu elke vergadering terugkomen om feeling te houden met het 
onderwerp i.c.m. de ontwikkeling / versoepeling van de coronaregels. 
 
Jose geeft aan dat het haar leuk lijkt om iets te doen rondom Koningsdag, aangezien we toch 
de Oranjebuurt zijn? Iets voor de kinderen, in het kader van de eerdere berenactie, of 
misschien wel de mooist versierde voordeur? Kortom, leuk idee! Susan geeft dit (vrijblijvend) 
door aan werkgroep Kind & Jeugd,  (aangezien Eleonoor vanavond afwezig is). 
 

5. Bernadette woont volgende Wijkradenoverleg weer (digitaal) bij, let speciaal op info over 
“nieuwe subsidieregeling”. 

6. Mail glasvezel heeft Roland doorgestuurd aan werkgroep Duurzaamheid, reactie? 
7. Mail “Wonen” ter kennisname, er staat nu niets concreet in over (nieuwbouw)plannen in 

onze wijk. De mail roept wel op dat dit “wonen” een belangrijk thema is óók voor de 
Oranjebuurt, specifiek het Levensloop bestendig maken van de wijk, we hebben als wijk te 
maken met vergrijzing, net als de 2 andere (hoofd)thema’s Verduurzaming van de wijk én de 
Petrus Banden school als dé ontmoetingsplek van onze wijk. Kortom hier moeten we als 
bestuur de focus op leggen (=kernthema’s). 
 

8. Mail “jeugd aan zet” ter kennisname, geen actie nodig 
 

9. Financiën: Roland geeft een toelichting op de aanpassingen gedaan in de begroting 2021. 
Aan ieder van het bestuur de vraag om zijn/haar werkgroep te informeren over deze 
begroting. Als er een vast bedrag is toegekend dan kan de werkgroep overigens wel meer 
aanvragen, dit loopt via Roland. Vanzelfsprekend is dat alle bedragen op basis van nota’s 
gedeclareerd moeten worden.  
 

Na aftreden van Hein is nu geregeld dat inschrijving KvK en rekening van Oranjebuurt op 
naam zijn gezet van Roland als nieuwe Penningmeester én Marius om een 2e persoon als 
achtervang te hebben. Aansluiting op internetbankieren: wordt aan gewerkt. 
 



WVTTK: status Kolkwegplein? Volgens Susan in de ijskast gezet door corona, richting zomer 
weer eens informeren naar stavaza door coördinator werkgroep.  
Laadpalen en plaatsing Whats App buurtpreventie borden: verzoek tot plaatsen 2 laadpalen 
is ingediend, nog geen reactie. Buurtpreventie palen zijn binnen bij Gemeente er zal spoedig 
overgegaan worden tot plaatsing, datum onbekend. 
Vergaderfrequentie: nieuwe datum voor overleg blijven we nog even, ná elke vergadering 
vastleggen, in najaar mogelijk weer maandelijks. 
 
Omwille van tijd schuiven we een aantal punten door naar het volgende overleg, de mail van 
Eleonoor over organisatie “we helpen” en bespreken “potgrondactie”, wel of niet op site. 
 
Als laatste maakt Susan een kort informatief stukje voor de nieuwsbrief / hierin benoemen 
we kort, puntsgewijs een aantal zaken die de afgelopen periode door het bestuurd 
besproken zijn. 
 

Volgende vergadering: 26 april om 20.00 uur, via webex. Te zijner tijd bekijken we of we kunnen 
overgaan tot een reguliere maandelijkse vergadertermijn of dat we vooralsnog wat verder vooruit 
nog plannen 
 
 


