Notulen
Jaarvergadering
Smakterheide

20-03-2019

Aanvang:
Locatie:

19:30
Wijkgebouw Op ‘t Nipperke

Aanwezig:

Leden Wijkraad Smakterheide,
Bewoners Smakterheide, Barbra Verschuren
(Gemeente Venray)

Bewoners:

Ca. 50 bewoners uit de wijk zijn aanwezig

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Judith Cornelissen
Peter Hanen
Wim Manders

1.

Opening
De voorzitter (hierna verder: Judith) van de Wijkraad heet eenieder
welkom. Judith licht daarna kort de agenda toe van vanavond.
Judith introduceert Evert J. te G., voormalig ‘beroepscrimineel’. Hij is in de
middag van 20 maart 2019 op diverse plaatsen geweest en gepoogd om in
te breken. Het is opgevallen dat niemand iets op de whatsapp groep
Buurtpreventie Smakterheide gemeld.

2.

Terugblik naar de activiteiten door de werkgroepen
- Werkgroep Groen, Verkeer en Veiligheid:
Judith licht enkele onderwerpen van de werkgroep mee, waaronder de
verkeersmaatregelen die in voorbereiding zijn bij de gemeente, waarbij de
werkgroep nauw betrokken is.
- Werkgroep St. Anna:
Judith licht de stand van zaken toe. Aangegeven wordt dat de bestemmingsplanprocedure op dit moment wordt doorlopen.
- Werkgroep Whatsapp Buurtpreventie Smakterheide:
Er zijn 106 deelnemers. In de volgende uitgave van Smakterheide Nieuws
staan de spelregels nogmaals vermeld. Deze pagina is uit te knippen om te
worden bewaard.
- Werkgroep Kids:
Judith geeft aan dat er diverse activiteiten hebben plaatsgevonden voor
kinderen in de wijk (St. Maarten en de Nationale Buitenspeeldag).
- Werkgroep Zorg en Welzijn:
Judith vertelt over de cursus reanimatie die niet is doorgegaan en wat de
reden daarvan is geweest.
Judith licht toe dat er plannen zijn om een tweede AED te plaatsen. Er is nu
een AED geplaatst aan de Bosweg (bij Houthandel Van Ophoven). De
tweede AED wordt opgehangen op het wijkgebouw Op ’t Nipperke.
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Financiële verslaglegging 2018 en verantwoording
Wim geeft een toelichting over de financiën van de Wijkraad.
Op 1 januari 2018 en 31 december 2018 bedroeg het saldo van de
betaalrekening € 11.259,- , respectievelijk € 8.724,-.
En op 1 januari 2018 en 31 december 2018 bedroeg het saldo van de
spaarrekening € 0,- , respectievelijk € 0,-.
Het eigen vermogen van de dorps-/wijkraad bedroeg op 31 december 2018
€ 8.724,-.
Dit eigen vermogen ligt onder de drempel van tweemaal de gemeentelijk
jaarsubsidie (organisatie- + leefbaarheidssubsidie).
Décharge is verleend door de Kascommissie.
Nieuw lid Kascommissie: Peter Berkers treedt af. De vraag wordt gesteld
voor een nieuw lid, om samen met Huib Boekholt voor 2019 de kascontrole
te doen.
Er wordt gevraagd of activiteiten voor ouderen, net als voor kinderen,
‘gesponsord’ kunnen worden. Dit behoort tot de mogelijkheden. Het gaat
dat niet om sponsorgelden, maar om een bijdrage in de kosten van de
activiteiten.

4.

Pauze

5.

Tijd voor ex-crimineel Evert J. te G.
Evert is door van 14.00 tot 17.00 uur door onze wijk gelopen. Hij geeft een
zeer interessante lezing over hoe het veiliger kan in en rondom onze
woningen!

6.

Rondvraag
Er is niets voor de rondvraag.

7.

Sluiting
Judith bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng en sluit
vervolgens de vergadering om 22.15 uur.
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