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Datum  
 
10 feb. '20 

 Duur 
 
19:00 – 22:00 

Aanwezigen 
Bestuur: 
Wiljan Laarakkers 
Cor Thijssen 
Joris Jans  
 
Leden: 
Chris Hesemans 
Elly van der Koelen 
Jan Cornelissen 
Jeanette Verstraaten 
Eric Botden 
Michel Hendriks  
Sam Jacobs 
Lies Peters 
Luc Zeegers 

Afwezigen 
Cees Kroef 
 
Gasten 
geen 
 
Kopie: 
griffie@boxmeer.nl 
A.rouland-vanboven@box-
meer.nl 
 

Locatie 
 
De Elsenhof  
 

Voorzitter 
 
Cor Thijssen 
 

Reden voor vergadering 
 
Algemene ledenvergadering 
 

Nr. Besproken / afgesproken onderwerpen 

 Agenda 

• Opening 

• Notulen vorige vergadering 

• Mededelingen, in- en uitgaande stukken 

• Rondje commissies; verslag bezochte bijeenkomsten, vergaderingen etc.  

• Rondvraag 

• Sluiting 
 

1 Opening 

• Cor opent de vergadering; Wiljan komt later v.w. vergadering bij met het parochiebestuur.  
Cees heeft zich afgemeld  

2 Gasten 
 

• geen 
 

3 Notulen vorige vergadering 

• Lies kon het document niet openen, de andere wel. Verder geen opmerkingen; de acties 
zijn gecontroleerd 

 

4 Mededelingen, in- en uitgaande stukken 

• Kascontrole; in januari hebben Sam en Eric de controle uitgevoerd, volgens Sam het er 
keurig uit. 

• De landelijke opschoondag wordt gehouden op zaterdag 21 maart 2020. Cor neemt de or-
ganisatie op zich. Hij zal zelf niet op de dag aanwezig zijn v.w. vakantie. 

• Subsidie vanuit Buurtcultuurfonds en het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Actie Joris, An-
drea vragen voor mogelijkheden voor subsidie speeltuintje aan korte straat. 
 

5 Behandelen actielijst  

•  

6 Werkgroepen 

• BING. Joris doet verslag; het programma is rond en bestaat uit een middag- en 
avondprogramma. Op 14 maart 2020 zal om 13:30 een optocht gehouden worden, een 
stop wordt gemaakt bij het oorlogsmonument en eindigt om 14:00 bij de Toren. Bij de toren 
is een expositie. De bunker bij de stuw is open en Aces zal met legerjeeps rijden. Er is 
mogelijkheid om mee te rijden. Bij hooimijt van het SMT zal VEST toneel houden en ook 
hier is expositie. Het Gildehuis is open. Het avondprogramma is van 20:00-22:30 en 
bestaat uit muziek van Semper Unitas en Joyful, speech van de burgemeester van 
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Sambeek, gedicht voorlezen en interviews. Actie Roger, Elly en Joris, promotie van de 
viering 
 

• Werkgroep Kermis: 
Op 21 of 22 januari 2020 heeft evaluatie bij de gemeente plaatsgevonden met de ge-
meente met dhr van Salm en wethouder, Vortem, Maashees en Sambeek. Van Salm zou 
alleen interesse hebben in grotere dorpen zoals Boxmeer, Overloon en Oeffelt. Op 11 fe-
bruari is vergadering met alle kerkdorpen. 
 

• Werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn: 
- Elly is naar overleg geweest voor gezondheidstest van 1 dag met verschillende 

deskundigen. Doelgroep is voor 70 plussers (vorige keer was de doelgroep 30-70).  
Maximaal 60 deelnemers. De test wordt gehouden op woensdag 3 juni 2020. Zaalhuur 
en kosten voor koffie en lunch wordt door dorpsraad vergoed. Op de jaarvergadering 
van seniorenvereniging wordt gepolst voor opkomst.  

 

• Werkgroep Groen: 
- Geen nieuws 
- Het Catharinapark wordt opgeknapt volgens de aangeleverde tekening. Het hek is 

opgehaald en wordt nu opgeknapt. De grote rozenboog die nu in het park bij het 
Hoogkoor staat komt ook in het park. 

  

• Werkgroep Verkeer: 
- Sam heeft de WIU lijst met advies voor knelpunten in Sambeek ingeleverd.  
- Op dit moment worde de berm van de Zandsteeg verstevigd met grasbetonblokken. 
- De Gemeente geeft geen nieuwe gebruikers voor het GIS portaal vrij omdat zij met een 

nieuw systeem bezig zijn. Actie Sam: bij Robert van Houtert vragen naar de WIU in 
Sambeek voor 2020 zodat duidelijk is waar dit gaar gewerkt wordt. 
  

• Werkgroep Communicatie: 
Alle stukken voor het jaarverslag zijn aangeleverd. Actie Lies,: opstellen concept. 

 
 

7 Rond de Toren 

• Het leasecontract van het kopieerapparaat is opgezegd. Er is besloten om geen actie 
verder te doen voor eventuele overname. 

• Alle adverteerders hebben van Jan persoonlijk het eerste exemplaar ontvangen en Jan 
heeft positieve reacties ontvangen. 

• Jeanette heeft veel werk gehad aan de 1ste uitgave en 2 nieuwe aanmeldingen voor 
uitbreidingen van de redactie. 

8 w.v.t.t.k. 

•  

9 Rondvraag 

• Elly vraagt of er nieuws is over de oude boerderij van Vervoort: Cor zegt geen nieuws. 
• Eric geeft aan dat geluiddemping bij de Elzenhof slecht is en daardoor de vergadering niet 

goed kan volgen. Actie Joris: opnemen met Susan. 
10 Sluiting 

 

Datum  
 
9 maart 2020 

Duur 
 
20:00 - 22:00 

Locatie 
 
 De Elsenhof 

 Voorzitter 
 
Wiljan Laarakkers 
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