
 

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering  
Buurtbelang Grauwe Polder 
19 februari 2019  
Aanwezig: Vera Dijkstra, George Dijkstra, Richard 
Jacobse, Ineke Nelemans, Monique vd Lubben, Arnold 
Krijnen, Dimphij Kannekes, Dana Meeusen, Claudia 
Ockers, Helen van Dongen, Toon Vissers, Andy Groen, 
Marjo Lambrechts, Marjolein Groen, Kees van Aert, 
Joke Groeneveld, Eric Claassens.   

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.  
Voor de leden die nog niet op de hoogte zijn verteld de voorzitter dat Ed Nelemans weer thuis is 
na zijn ziekenhuis opname. Na voorleggen aan de leden wordt de agenda vastgesteld.  
 

2. Verslag ALV 2018.  
De voorzitter vraagt de leden of er op of aanmerkingen zijn op het ALV verslag van 2018. De 
voorzitter geeft: 
- een update van de voorgestelde afspraken uit het vorige ALV verslag; 
- aan dat de breiborsten activiteiten even op een laag pitje staan; 
Na het uitblijven van op- of aanmerkingen het verslag wordt vastgesteld.  
 

3. Bestuursleden mutaties: 
Per 1 oktober 2018 zijn een tweetal bestuursleden opgestapt, te weten Caroline Nuiten-Zielhorst 
en Esther de Koning-Barten. Als bestuur zijn we tijdelijk doorgegaan met drie bestuursleden, Eric 
Claassens, Joke Groeneveld en Kees van Aert. Eind 2018 hebben we het bestuur kunnen 
versterken met Vera Dijkstra. Zij zal zorg gaan dragen voor verbetering van de communicatie en 
redactiewerk op zich gaan nemen. Kees van Aert is 5 jaar penningmeester en is vertrekkend lid. Na 
instemming van de leden wordt Kees opnieuw aangesteld als bestuurslid.  
 

4. Terugblik op 2018: 
- Als bestuur wilden we in 2018 de communicatie verbeteren. Zowel naar binnen, naar de 

vrijwilligers en de diverse activiteiten, als naar buiten. De internetsite is in 2018 
gerealiseerd, al vraagt het beheer van de internetsite (www.grauwepolder.nl) nog 
regelmatig aandacht. Ook op facebook hebben we als bestuur een verbeterslag 
uitgevoerd. We willen een centrale redactie voeren op content die we plaatsen in de 
verschillende media. Stappen worden ondernomen om ons als wijkvereniging aan te 
sluiten bij het Samenwerkingsplatform Etten-Leur. Dit is een stichting die zorgt voor 
gezamenlijk optrekken van alle wijkverenigingen in Etten-Leur, samen per maand de 
activiteiten delen in de Bode en het onderling beter afstemmen van activiteiten. Daarnaast 
willen we als bestuur ook onze vrijwilligers meer aandacht geven ten behoeve van 
ondersteuning van de activiteiten in ons wijkgebouw.  

- In oktober hebben we met een klankbordteam rond de tafel gezeten om ons nieuwe 
wijkgebouw meer kleur te geven. Zo is er raambestickering aangebracht om vanaf buiten 
meer zichtbaar te worden. Zijn er kleurrijke wc-stickers aangebracht en hangen er van 
diverse fotografen foto’s in ons wijkgebouw. Ook kunst geven we een plek in ons 
wijkgebouw. 

- We mogen als bestuur terugkijken op een zeer succesvolle burendag afgelopen jaar. Alle 
zalen waren gevuld met zeer diverse activiteiten. We sprongen er als wijkvereniging uit, 
ten opzichte van de andere wijken, o.a. door onze langere openingstijden die dag.  



 

 

- Repair café: met het repair café hebben we een succesformule in handen als 
wijkvereniging. Sinds de start van dit initiatief weet heel Etten-Leur en omstreken het 
wijkgebouw te vinden, op de laatste zaterdag van de maand. Voorstel is om een “air-
dancer” buiten weg te zetten als eye-catcher, tijdens het repair café.  

- Communicatiemiddelen: als communicatie middelen gebruiken we inmiddels: 
a. De nieuwsbrief, huis-aan-huis in deze wijk. De nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar; 
b. Facebook; 
c. De internet-site: dit blijft wel continue aandacht vragen.  

- Gastvrouwen: afgelopen jaar is het eerste jaar geweest na de verhuizing. Er is gekozen om 
vanaf januari 2019 een nieuw beloningssysteem in te stellen voor de gastvrouwen die zich 
door de weeks in de avonduren inzetten en in de weekenden. Als dank voor hun inzet 
afgelopen jaar zijn de gastvrouwen meegenomen voor een avondje uit, ter afsluiting van 
het jaar 2018.  

 
5. Vooruitblik 2019 
- Bij het inplannen van nieuwe activiteiten zullen we aan de voorkant van deze activiteit 

meer gaan adverteren, zodat we teleurstellingen in de opkomst kunnen verminderen: 
- Mooi voorbeeld hoe we te werk willen gaan is de recent opgerichte kaartmiddag. Daarbij 

hebben we eerst huis-aan-huis geflyerd, bij een specifieke doelgroep. Na inventarisatie is 
een overleg gepland met de nieuwe kaarters, zodat we in onderling overleg een dag in de 
week konden prikken voor de kaartmiddag;  

- Toenadering is gezocht met de Streek. Resultaten zijn er nog niet concreet; 
- Digitaal buurthuis. We zijn aan het kijken hoe we de communicatie kunnen verbeteren 

zodat we voldoende aanwas krijgen voor de computercursussen die worden gegeven. 
Advies blijft, voor alle activiteiten, dat als we iets willen delen aan redactie, dat we dit 
eerst langs het redactieteam sturen om tegen te laten lezen;  

- In de maand maart staat er weer een PUBQUIZ gepland. Dit is een gezellige 
spelletjes/puzzel avond waarbij in kleine teams (3-4 spelers) het tegen andere teams 
wordt opgenomen met vragen over actualiteiten, Etten-Leur, muziek, geschiedenis, e.d.  

- Gezond Alternatief is afgelopen periode omgeturnd tot Gezond Etten-Leur. Advies vanuit 
het bestuur is: als er ooit iets speelt binnen de werkgroepen op gebied van juridische 
zaken, dan direct het bestuur van de wijkvereniging benaderen/informeren; 

- Er lopen initiatieven voor een multi-culturele dag in ons wijkgebouw. Dit n.a.v. gesprekken 
met vluchtelingenwerk, die is gehuisvest in de Panfluit, tegenover ons wijkgebouw.  

- Communicatie en zichtbaarheid verbeteren. Mogelijk wordt er een lichtkrant aangeschaft 
om aan de buitenzijde van het wijkgebouw aan te tonen wat de komende activiteiten zijn; 

- Duurzaamheid gebouw: om ons wijkgebouw in nette staat te houden wordt er gezocht 
naar een oplossing om beschadiging van de muren tegen te gaan. Vooral de grote zaal 
heeft aan de nodige zwarte plekken en deuken van de tafels en stoelen. Kunststof panelen 
kunnen dit voorkomen.  

- Naast de internetsite, facebookpagina en huis-aan-huis nieuwsbrief (4x per jaar), gaan we 
voor onze vaste vrijwilligers/leden een digitale nieuwsbrief aanbieden. Hiervoor dient de 
geïnteresseerde zijn/haar mailadres door te geven, zodat de digitale nieuwsbrief kan 
worden aangeboden. Tevens zal worden gekeken of een digitale nieuwsbrief kan worden 
gekoppeld aan de internetsite.  

 
6. Financiën: 
- De penningmeester Kees van Aert geeft inzage in de gemaakte kosten voor de verbouwing 

en de schenking die we hiervoor hebben gekregen vanuit het Oranjefonds; 
- Het blijft koffiedikkijken hoe de subsidies vanuit de Gemeente Etten-Leur zich komende 

jaren zullen ontwikkelen;  



 

 

- De kascontrole is dit jaar voor het laatst uitgevoerd door Marjolein en Andy. Zij hebben 
weer kritisch gekeken naar het financieel overzicht, gepresenteerd door de 
penningmeester. Na een aantal jaren als kascontrole commissie zullen Marjolein en Andy 
plaats maken. Nieuwe kascontrole commissie leden voor komend jaar zijn Dana Meeusen 
en George Dijkstra. De penningmeester zal komend jaar een afspraak met de commissie 
maken voor de kascontrole.  
 

7. WVTTK/rondvraag 
- George: bij wie kunnen we terecht voor de sky dancer voor het repair cafe.  
- Richard vraagt of het verslag op tijd kan komen. De secretaris zal hierop toezien.  
- Dana vraagt waarom alle cursussen die worden verzorgd via Etten-Leur voor elkaar in het 

centrum van Etten-Leur worden gegeven, niet in wijkgebouw de Gong. De penningmeester 
geeft aan dat dit met name te maken heeft met beschikbaarheid van ruimte voor de 
cursussen.  

- Claudia biedt aan dat zij dromenvangers kan maken voor carnaval. Reactie vanuit bestuur 
is dat dit erg kort dag is. De carnavalsviering in het wijkgebouw is in dezelfde week als deze 
ALV.  

- Helen maakt zich zorgen om de activiteiten voor de kinderen op woensdagmiddag. De 
vraag wordt ook gesteld of de woensdag hiervoor het meest geschikt is. Gezien er veel 
verjaardagsfeestjes en sportactiviteiten zijn op de woensdag.  
 

 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.  
  
Contact-overzicht bestuur: 
 

Joke Groeneveld 
Voorzitter  

Externe contacten  
 

voorzitter@grauwepolder.nl 
 

Eric Claassens 
Secretaris en beheer 

Beheer de Gong 
Verhuur 
Planning/agenda 
(beschikbaarheid de Gong) 

beheer@grauwepolder.nl 

Kees van Aert 
Penningmeester en beheer 

Alle financiële onderwerpen 
Neemt Eric waar bij 
afwezigheid 

penningmeester@grauwepolder.nl 
 

Vera Dijkstra  
Redactie  

Communicatie en redactie  redactie@grauwepolder.nl  

 
 
 

 
 


