
 

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering  
Buurtbelang Grauwe Polder 
15 juli 2020 
Aanwezig: Vera Dijkstra, George Dijkstra, Richard 
Jacobse, Ineke Nelemans, Monique vd Lubben, Arnold 
Krijnen, Dimphij Kannekes, Dana Meeusen, Claudia 
Ockers, Helen van Dongen, Caroline Claassens, Toon 
Vissers, Marjolein Groen, Kees van Aert, Joyce 
Braaksma, Eric Claassens.   

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.  
Niet iedereen heeft vooraf de agenda gelezen, de voorzitter verteld wat de voorgestelde agenda 
is, die daarna wordt vastgesteld.  
 

2. Bestuursleden mutaties: 
Sinds de vorige ALV (19-februari-2019) heeft Buurtbelang Grauwe Polder een aantal 
bestuurswisselingen doorstaan. Joke Groeneveld, aangetreden als voorzitter per oktober 2018, is 
per juli 2019 teruggetreden als voorzitter van de vereniging. Eric Claassens heeft per juli 2019 de 
functie van voorzitter overgenomen van Joke Groeneveld. Chantal Oude Voshaar is vanaf juni 2019 
het bestuur komen versterken, met als focus het beheer van het wijkgebouw op zich te nemen. 
Helaas hebben we eind 2019 afscheid moeten nemen van Chantal als bestuurslid van deze 
wijkvereniging. Vera Dijkstra-vd Bemt is eind 2018 aangesteld als bestuurslid en heeft zich vanaf 
die tijd sterk gemaakt op gebied van communicatie binnen de wijkvereniging. In onderlinge 
samenspraak is zij per voorjaar 2020 teruggetreden als bestuurslid. Zij blijft wel als vrijwilliger 
betrokken bij de communicatie voor de wijkvereniging, naast alle activiteiten die zij binnen onze 
wijkvereniging al uitvoert. Vanaf begin 2020 is het bestuur aangesterkt met Joyce Braaksma. Zij is 
verantwoordelijk voor het beheer in het wijkgebouw. Met de aanvulling van Joyce bestaat het 
bestuur uit 3 leden. Het bestuur vindt dit voldoende om de komende periode verder door te gaan. 
Indien nodig kan er in de toekomst altijd nog worden gekeken naar een extra bestuurslid.  
 

3. Verslag ALV 2019.  
De voorzitter vraagt de leden of er op of aanmerkingen zijn op het ALV verslag van 2019. Er zijn 
geen op- of aanmerkingen op het verslag van vorig jaar.  
  
 

4. Terugblik op 2019: 
- Als bestuur hadden we de focus om na de verbouwing in 2018 per 2019 voor 5 dagen per 

week de deuren van ons wijkgebouw konden openen. We kunnen stellen dat we hier in 2019 
al redelijk in zijn geslaagd. Met uitzondering op de vrijdag is het wijkgebouw bijna de hele 
week open, zodat inloop kan plaatsvinden.   

- Een aantal highlights van afgelopen jaar waren o.a.  
- De multi culturele dag die was georganiseerd op 8 juni jl. Deze dag was gezamenlijk 
georganiseerd met Vluchtelingenwerk Etten-Leur. De succesvolle dag kende vele 
ontmoetingen en werd er volop geproefd van de diverse wereldse hapjes, gemaakt door 
bewoners uit onze eigen wijk.  
- 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.  
- Met werkgroep Gezond Etten-Leur kende we wat strubbelingen in 2019, maar dat zat hem 
alleen maar in de naamgeving van dit team. Na de naamsverandering, van Gezond Etten-Leur 



 

 

naar Gezond Alternatief, is deze werkgroep op volle kracht verder gegaan met het organiseren 
van activiteiten op gebied van welzijn en gezondheid.  
- Burendag 2019 was weer een dag waarin we als wijkvereniging het wijkgebouw goed gevuld 
kregen. Naast Actieve bezigheden, zoals trommelen op skipppy ballen was er dit jaar ook 
ruimte voor een heuse rommelmarkt in ons wijkgebouw. De kids mochten die dag cupcakes 
versieren.  

- Als we kijken naar investeringen in ons wijkgebouw dan is afgelopen jaar de lichtkrant 
gerealiseerd aan de buitengevel, om hiermee meer aandacht te krijgen voor onze activiteiten, 
en meer zichtbaarheid. Daarnaast hebben we kunststof panelen laten plaatsen op de 
binnenwanden, om de duurzaamheid van ons wijkgebouw te vergroten. Tenslotte werd de 
stereo installatie vervangen en werden alle ruimtes (die nog niet waren voorzien) voorzien van 
speakers.  

 
5. Vooruitblik 2020 en verder 

- We maken natuurlijk op dit moment een bijzondere periode mee. Het Corona virus legt ons als 
wijkvereniging beperkingen op, waardoor we minder activiteiten kunnen organiseren. We zijn 
inmiddels beperkt open en moeten daarbij de regels van de Gemeente Etten-Leur volgen.  We 
kunnen niet rekenen wat er komende maanden gaat gebeuren, als we kijken naar de 
beperkingen die de Gemeente ons oplegt.  

- Wat we wel weten is dat we dit jaar verder investeren in ons wijkgebouw door een wand te 
laten verwijderen tussen de grote en kleine zaal. Een flexibele schuifwand aldaar zal ons als 
wijkgebouw meer mogelijkheden geven voor de toekomst, als het gaat om het organiseren 
van activiteiten.  

- De gemeente Etten-Leur gaat komende periode ook de verwarmingsketels van het hele 
gebouw (inclusief Sportzaal en ruimte van fysiotherapie) vervangen. Van het vervangen van de 
ketels merken we in het wijkgebouw zelf niets. Wel gaan we merken dat de gemeente de 
verwarmingsbuizen laat isoleren. Hiervoor moet het systeemplafond open. Een grote impact 
zal het niet hebben.  

-  Als wijkvereniging gaan we verder met de gestarte samenwerking met het 
Samenwerkingsplatform Etten-Leur. Een van de zaken die we hier constateren is dat we als 
gezamenlijke stichting met 1 mond kunnen spreken met de Gemeente Etten-Leur, 
bijvoorbeeld als het gaat om inzet van WVS personeel achter de bar in de wijkgebouwen.  

 
6. Financiën: 

- De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door George en Dana. Zij hebben kritisch gekeken naar 
het financieel overzicht, gepresenteerd door de penningmeester. De kascontrole heeft een 
aantal aanbevelingen gedaan ter verbetering. Dana geeft vanuit de commissie een toelichting 
op de uitgevoerde kascontrole. Komende periode laat de penningmeester zich informeren in 
mogelijke gebruik van een alternatief programma, ter ondersteuning van het beheer van de 
financiën. De huidige kascontrole commissie zegt toe nog een jaar deze taak op zich te nemen. 
Voorstel wordt gedaan om een derde persoon mee te laten draaien, om alvast kennis te 
maken met het proces. Een kascontrole commissie wordt voor 2 jaar aangesteld. Vrijwilligers 
kunnen zich opgeven bij de secretaris van de wijkvereniging.  

- De penningmeester licht toe dat we in 2019 een uitstekend jaar hebben gedraaid, als het gaat 
om baromzet en opbrengsten uit zaalverhuur. Dit jaar zal dit mede door het Corona virus 
aanzienlijk lager zijn.   

 
7. WVTTK/rondvraag 

- Arnold: Is het een optie de huiskamer naar de ruimte van de kleine zalen te verplaatsen, om zo 
beter te kunnen laten zien aan de mensen buiten hoe gezellig ons wijkgebouw is. Reactie van 
de Vz is dat deze keuze is gemaakt zodat alle zalen toegankelijk blijven bij de diverse 
activiteiten, en daarbij een huiskamer open te houden tijdens mogelijke activiteiten. 



 

 

Daarnaast zijn de investeringen met aanpassingen van de Bar, keuken en geluidsinstallatie 
aanzienlijk. De enige optie blijft het aanpassen van de buitenzijde van het gebouw en de 
diverse mogelijkheden van communicatie naar buiten toe.  

- Claudia vraagt wanneer er weer workshops mogen worden georganiseerd. Kees geeft aan dat 
dit weer mogelijk is. Geef aan wat voor workshop je wilt organiseren, wanneer en dan wordt 
alles opgestart. Kees geeft aan dat er ook initiatieven zijn voor een kookworkshop, maar dit zal 
moeten gebeuren in de school, waar op dit moment nog geen toestemming voor is.  

- Kees geeft aan dat de gastvrouwen mogen nadenken over een gezamenlijk uitje voor de 
gastvrouwen, om ze op deze wijze te kunnen bedanken voor hun inzet.  

- George vraagt of er animo is voor een filosofisch café in ons wijkgebouw. Hij heeft ervaring 
opgedaan als deelnemer bij een filosofisch café in Breda. Er wordt positief gereageerd vanuit 
de deelnemers van de ALV.  

- Vera heeft contact gehad met Hennie de Wever. Met Hennie haar gezondheid gaat het nog 
niet best. Vera heeft een kaartje bij, met het verzoek aan de aanwezige leden deze te 
ondertekenen.  

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

Eric Claassens 
Voorzitter en secretaris 

Externe contacten  
 

voorzitter@grauwepolder.nl 
 

Joyce Braaksma 
Beheer  

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

beheer@grauwepolder.nl 

Kees van Aert 
Penningmeester  

Alle financiële onderwerpen 
Ondersteund Joyce bij 
beheer 

penningmeester@grauwepolder.nl 
 

 
 
 

 
 


