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Datum  
 
9 Maart '20 

 Duur 
 
19:00 – 22:00 

Aanwezigen 
Bestuur: 
Wiljan Laarakkers 
Joris Jans  
 
Leden: 
Cees Kroef  
Jan Cornelissen 
Jeanette Verstraaten 
Eric Botden 
Lies Peters 
Luc Zeegers 

Afwezigen 
Cor Thijssen  
Chris Hesemans  
Elly van der Koelen 
Michel Hendriks 
Sam Jacobs 
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 
 

4 Mededelingen, in- en uitgaande stukken 

• Gab Uyen stelt voor om een houten hek te plaatsen op het Catharinapark op het nieuwe 
pad dat aansluit op de Torenstraat. Actie Joris: melden bij de gemeente als suggestie 

• Linda van den Woldenberg stelt voor om het Urlingveld te upgraden. Actie Joris: navragen 
bij Linda wat zij bedoelt met upgraden en melden bij de Gemeente  

• Subsidie vanuit Buurtcultuurfonds en het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Andrea heeft 
reactie gegeven op de mail van Joris. Actie Joris, subsidieaanvraag  voor formulieren 
invullen.. 
 

5 Behandelen actielijst  

•  
6 Werkgroepen 

• BING Joris doet verslag; het programma is rond en bestaat uit een middag- en 
avondprogramma. De boekjes “In vrijheid vieren” zijn klaar voor verkoop. Alleen de 
verkeersregelaars moeten nog formeel aan de gemeente worden doorgegeven worden 
t.b.v. de vergunning. Op het moment van schrijven is het evenement op 14 maart 2020 
afgelast v.w. het coronavirus. 
 

• Werkgroep Kermis: 
Op 10 maart is overleg in Beugen met verschillende dorpen van de gemeente Boxmeer. 
Luc geeft aan dat een alternatieve kermisexploitant in beeld is. Hij levert ook op de kermis 
in Beugen en Rijkevoort. 
 

• Werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn: 
- Elly heeft doorgegeven dat de gezondheidstest op woensdag 3 juni 2020 doorgaat.  
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• Werkgroep Groen: 
- Geen nieuws 

  

• Werkgroep Verkeer: 
- Geen nieuws (Elly en Sam zijn afwezig) 
  

• Werkgroep Communicatie: 
Het jaarverslag is klaar om naar de drukker te sturen. Actie Lies en Cor: jaarverslag naar 
drukker sturen. 
 

7 Rond de Toren 

• De content voor Rond de Toren loopt nu goed. Er worden stukken aangeleverd met relatief 
veel tekst. 

• De redactie van RdT is uitgebreid met Nina Bongers. Zij pakt“de hobby van” op. Hiernaast 
sluit Claudia Hendriks aan. 

 

8 w.v.t.t.k. 

• Kerk ombouwen: Wiljan heeft overleg gehad met de gemeente over het 
begrotingstekort. Wethouder Willy Hendriks wil meer betrokkenheid van het dorp. 
Overleg met parochie en een informatieavond wordt gepland. Actie Wiljan: oprichten 
nieuwe werkgroep. Het 1ste overleg is op vrijdag 13 maart 2020 

9 Rondvraag 

• Cees vraagt naar de vergaderdata: elke 2de maandag van de maand met uitzondering van 
augustus.  

 

10 Sluiting 
 

Datum  
 
13 april 2020 

Duur 
 
20:00 - 22:00 

Locatie 
 
 De Elsenhof 

 Voorzitter 
 
Wiljan Laarakkers 


