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1. Notulen ALV 2014 doorgenomen.
- Actie: Speelveld opgepakt
- Actie: Rona er is besluit genomen dat er de aankomende 7 jaar niks gebeurt
Betuweroute nu pas gestart en last van Spoorboek loos rijden westen
- Velperboest: Horen wij weinig van, als iemand dit wil oppakken dan kan dat.
2. Jaarverslag bestuur en commissies
Nav het verslag in het Molenbekertje is het doorgenomen en gevraagd of er
vragen zijn. Als er suggesties zijn voor andere activiteiten en doelgroepen dan
kan dit.
3.
-

Financieel verslag 2014 en begroting 2015
Potje Molenbeke doet
Gemeente navragen waarop budget gebaseerd is
Melden zetten van betaling op het bord . Heel veel mensen hebben al betaald u
toch ook?
Herinneringsactie voor betalen!
Facebook inzetten
Als het vakantiegeld binnen is. .
KNAB
Begroting meenemen wijkfeest staat niet in begroting wijkvereniging

4. Plaatje van de nieuwe wijkverdeling
Onderdeel van Velperweg e.o , W.A.P. (Wijk Actie Plan)
Taken van de gemeente steeds meer naar de wijkverenigingen
5. Wateroverlast
Marcel Pennings, samen met Maurice van Kippersluis en Bastiaan du Pré verdiept
in het waterverhaal. Nav overlast van 28 juli 2014
Marcel Pennings geeft een presentatie over het wateroverlast.
Gemeente heeft Tasforce Wateroverlast maar horen ze weinig van
Waterschap overleggen of waterpeil van sloot lager kan 20 cm, kan wellicht een
oplossing in voor grondwater
Gemeente moet drainage onderhouden dat gebeurd op dit moment niet.

Bij de Willem van Gullikstraat en Willen van Kleef een aansluiting maken op de
de vijver en de Molenbeek om daar het overtollige water te laten afvoeren.
Rapportages van de metingen in de peilbuizen opvragen.
Presentatie op de website zetten
6. Rondvraag
- Wim doet oproep voor nieuwe bestuursleden
- Vereniging nieuwe stijl meer met projecten gaan doen, bestuur dan meer om te
faciliteren lijntjes naar het bestuur en gemeente.
- Anouk wil er over nadenken
- Misschien een brainstorm over nieuwe manier
- Irene Molenbeke doet
- Joseph: NL Doet : subsidie aanvragen
- Tom van der Meijden: Activiteiten afgelast in het park vanwege het slechte weer
(Molenbeke clubhuis evt.Kloostergang)
- Jose tussenpersoon voor Velperboest
- Hanneke gaat er over nadenken penningmeester
- Roy doet een oproep voor opslagruimte voor spullen van de wijk. Gebruiken nu
de garage van Jan Liethof. Bij de willybrodkerk kijken naar een ruimte
- Brainstorm sessie behoefte aan Anouk, Peter, Marcel, Roy Petra,
7. Opmerkingen:
Brainstorm over nieuwe vorm wijkvereniging
Enquête over vorm wijkvereniging

