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1 Opening 
Quirijn en Edwin van bestuur aanwezig. Opening om 12:50 
 
2 Vaststellen agenda 
 
3 Vorige notulen 
Geen op/aanmerkingen 
 
4 Post 

 Rode kruis komt om 13:45. 
 Groepsbegeleiding 

o wijziging in stafleden wordt deze week door Alex verwerkt in de administratie. 
o Daaropvolgend dus ook mailboom en website. 
o Huysavond & teamleidersoverleg worden gepland, uitnodiging volgt snel. 

 Plannen voor de kievit  
o Marco Phielix (stichting) presenteert plannen voor de kievit. 
o De kievit is gekeurd, over het algemeen is de staat van het gebouw goed. 
o De stichting wil onderhoud plegen en verbeteringen aanbrengen om het mogelijk te maken 

de kievit langer te gebruiken dan de aangegeven 30 jaar (nu op 15 jaar van de 30) 
o Onderhoud: O.a. houtrot, nooddeuren, rolluiken, vloeren. 
o Verbeteringen: terp & bestrating sanitair 
o Wil je meepraten- of denken ? vanavond is een sessie 19:00 tot 21:00 
o financiële plaatje van plannen voor verbeteringen zijn akkoord bevonden, over inhoudelijke 

details wordt nog gesproken. 
5. Financiën 

 Kascontrole (stichting) vindt 23 februari plaats, we hebben 1 persoon nodig om de kascontrole uit 
te voeren samen met Stephan Aerts. 

 
6 Commissies 

 Sint-Joris 
o Erwin: programma wordt aan gewerkt. (Erwin, Roos, Tom) 

 Koningsdag 
o Assendorperplein wil ons weer graag hebben. PV / VKN laatste keer organiseren. Hulp 

gevraagd voor de dag zelf, gezien het vooral bevers en welpen trekt. 
 BFO 

o Ida Warner en Suus geven het stokje over aan Marten, Timon en Martijn. 
 
7  100 - jaar Huysmangroep 

 Brainstorm nodig voor open dag / festival (Michel Spijkerman) 
o Ja is wenselijk, ons feest, groep geeft graag inbreng. 

 Mededeling: 16 feb is de jubileum commissie bijeenkomst 
 
8 Overig 

 Terugkoppeling AED 
o Gaan we niet doen ivm kosten, binnen is onpraktisch,  
o Buiten plaatsen is gevoelig voor vandalisme. In de buurt zijn er al veel. 

 Sleutelplan 
o Sleutels zijn binnen, bestelling klopt niet helemaal. Loopt vertraging op. T.z.t. worden 

alle sleutelhouders geïnformeerd.  
 Huysboek 

o Het verenigingsbestuur is op dit moment bezig met het verwerken van de input van 
commissie oolman. 

 AVG 
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o Er is een commissie voor opgezet, gaan binnenkort vergaderen. Gevolgen worden 
gecommuniceerd. Heeft gevolgen voor zomerkampen en bewaren en opslaan van 
persoonsgegevens. Thijs/Redmar gaat input van speltakken vragen.  

 Vandalisme 
o Dader bekend, mede dankzij oplettende buurtbewoners en camera actie volgt. 

 
9 Zomerkampen 
Bevers: In juni 1 nachtje kievit, 22 op 23 juni. 
Shanti: Huisje Lelystad, is vrij prijzig. Overleg met penningmeester. 
Mowgli: Arnhem. Is rond. Op dit moment met staf bezetting bezig. 
PV en VKN:  gaan samen op zomerkamp, gescheiden programma. St. walrich.  
 
10 Groepsbegeleiding & rondje speltak nieuwe stijl 
Tip naar alle speltakken: let op corvee. VKN en mowgli zijn altijd laatste en moeten alles altijd 
opruimen. Let ook op de was. 
Tip naar shanti’s vanuit bevers: Verdeling van lokalen, terrein en communicatie. Is wederzijds. 
 
11 Rondvraag  
Maarten Vos (oudervertegenwoordiger sherro’s): ouderavond bij sherro’s is geweest, wisseling van 
het leidingteam. Het was een goede avond om bij elkaar te zitten als ouders. Idee om dit altijd te 
doen aan het begin van het seizoen? 
 
Kevin: Mindtrail wordt binnenkort georganiseerd. Leiding sherro’s kan er niet bij zijn. Wie wil mee als 
leiding voor de sherro’s. (24 februari). Gildestam gaat ook naar Mindtrail. Meld je bij Kevin of Lisa. 
 
 


