
 

 
 
 

Notulen vergadering Oranjebuurt 13-06-2016 
 
 
Aanwezig: Martine Josten (Wg ‘Kind en Jeugd’), Hinde Voermans (Wg ‘Kind en Jeugd’), Adriëtte 
Reijs (Wg ‘Criminaliteit en Overlast’), Jos Reijs (Wg ‘Buurtactiviteiten’ en Wg ‘Jeugd’), Linda 
Peters (Wg ‘Parkeren’ en Wg ‘Jeugd’), Jos Arts (Wg ‘Buurtactiviteiten’), Theo van Waaijenburg  
(Wg ‘Buurtactiviteiten’), Matt Botden (Wg ‘Communicatie’), Leny Manders (Wg. ‘Bestuur’),  
Ine Thielen (Wg ‘Mantelzorg’), Gerrit van Dijck (Wg ‘Mantelzorg’), George van Daal  
(Wg ‘Contactmiddag), Hein van Laarhoven (Wg ‘Veiligheid), Marius Reijnen (Wg ‘Parkeren’),  
Piet Kroft (Wg ‘Mantelzorg’), Tom Vaessen (Wg ‘Communicatie’). 

Wg = Werkgroep 
 
Sinds kort heeft de Oranjebuurt een officiële stichting met een bestuur.  Piet Kroft,  
Hein van Laarhoven, Marius Reijnen en Lambert Manders (afgemeld) vormen een collegiaal 
bestuur. 
Een belangrijk voordeel is, dat de vorming van deze stichting een voorwaarde was voor 
subsidieverlening door de gemeente. Uitgangspunten en werkwijze van de buurtraad blijft 
ongewijzigd, nl. een ‘breed gedragen’ organisatievorm, waarin bewoners via diverse commissies  
laagdrempelig participeren. Werkgroepen kunnen, binnen deze vorm, in grote mate autonoom 
functioneren.  Onderlinge spelregels  zullen werkenderwijs moeten worden ontwikkeld. Voor een 
aantal punten is contact met bestuur belangrijk. Denk hierbij aan externe communicatie, financiën 
en het contact met de gemeente. 
Bestuur en vrijwilligers die participeren in werkgroepen zijn allen via de gemeente verzekerd. 
Bestuursleden kunnen, behalve indien er sprake is van bv. fraude, niet persoonlijk juridisch 
verantwoordelijk worden gehouden voor werkzaamheden en beslissingen die voortvloeien uit  hun 
functie voor de stichting. 
Matt Botden behartigt diverse mediataken zoals het beheer van de website en het emailbestand. 
Voorstel is om minimaal 3x per jaar een gezamenlijke vergadering te organiseren met bestuur en 
leden van de werkgroepen.  Deze vergadering willen wij een open karakter geven en hopen dat 
bewoners al dan niet actief in werkgroepen,  deze bij zullen wonen. 
 

- Subsidieaanvraag is gedaan. Duidelijkheid over de hoogte van het bedrag en 
beschikbaarheid hiervan is op dit moment nog onduidelijk. Er is een start bedrag toegezegd 
van € 1000,-  
(o.a. voor oprichtingskosten). Daarnaast is er een bedrag  voor wijk- en dorpsraden 
beschikbaar, waar bovenop nog een opcenten regeling van € 0,30 per inwoner geldt. Het 
bestuur zal, tijdens de volgende vergadering, proberen duidelijkheid te bieden over het totale 
beschikbare budget. 

De werkafspraak is nu, dat een werkgroep tot een bedrag van € 50,- zonder overleg kosten kan 
declareren. Over hogere bedragen dient dit eerst met het bestuur te worden afgestemd. 
 



 

 
 
 

Op dit moment liggen er de volgende financiële vragen: 
 
- Abonnementskosten website. 

- Druk- en printkosten voor enquête van werkgroep ‘Mantelzorg’. 

- Druk- en printkosten Oranjebuurt App. 

- Huur voor gebruik ontmoetingsruimte EVA voor de vrijdagmiddag (€ 10,- per week vanaf  
september 2016).  
En 1x per maand het gebruik van de keuken voor een gezamenlijke maaltijd (€ 25,- per maand). 

Alle aanvragen zijn goedgekeurd, waarbij wel uitgesproken is door de vergadering, dat de  
maandelijkse kosten voor de keuken, t.b.v. een gezamenlijke maaltijd, in principe als 
opstartsubsidie voor 2016 wordt gezien en de kosten in 2017 hiervoor door de deelnemers zelf 
moeten worden opgebracht.  

 

De aanwezige leden van de werkgroepen doen verslag van hun inspanningen, resultaten en plannen. 
Afgesproken is dat iedere werkgroep hiervan zelf een kort verslag schrijft, wat op de website zal 
worden geplaatst. Tevens geven zij door wie de contactpersoon is voor o.a. bestuur. 

Communicatie naar de wijkbewoners wordt door iedereen als uitermate belangrijk gezien. De 
website die sinds kort in de lucht is, kan hierin een belangrijke rol spelen. Om deze website, het 
emailadres en alle nieuwe ontwikkelingen onder de aandacht te brengen, zal er een informatiekaart, 
in de vorm van een briefkaart, worden ontworpen, die t.z.t. huis aan huis wordt verspreidt.  
Marius Reijnen en Matt Botden zullen hiervoor zorgdragen. 

 

 

Volgende vergadering wordt gepland in oktober/november. Exacte datum wordt later bekend gemaakt. 

 


