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Hooglands Dorpsteam 
Verslag vergadering 12 september 2018 

Aanwezig : Marion – Ans – Ineke – Wilma, Jessica, – Hans –- Ankie (verslag) 
Afwezig : Timo, Wim, Paul 
Gasten··` : 
 
1. Opening door de voorzitter 

 Marion heet allen van harte welkom. 

 De agenda wordt vastgesteld.  

 Er wordt afgesproken de volgende vergadering de vergaderdata voor 2019 te bespreken en 
vast te stellen.  
 

2. Ingekomen stukken/mededelingen  

Geen ingekomen stukken 

 

3. Notulen van-vergadering d.d. 13 juni 2018 

 Actielijst: nr. 10: Marion en Ineke zijn naar de wandeling langs de speeltuinen, uitgezet door de 
gemeente, geweest. Hun reactie is verschillend. Ineke vond het niet echt een succes, Marion 
vond het daarentegen zinvol. Wel was het jammer dat er weinig mensen waren. Ineke heeft in 
ieder geval tijdens haar wandeling aangegeven dat buurtbewoners mogelijk gebruik kunnen 
maken van buurtbudget. Er werden wel aantekeningen gemaakt.  
 
De actielijst wordt geactualiseerd.  
 
Het verslag van de vergadering van 13 juni 2018 wordt goedgekeurd.  
 

Omgang financiële geldstroom buurtbudget: 
Om financiële onduidelijkheden te voorkomen is binnen het bestuur van SBH afgesproken dat 
ook de werkgroepen van het Hooglands Dorpsteam hun declaraties via Ankie laten lopen. Timo 
zal vanaf volgend jaar wel een soort van kleine kas beheren waarop de werkgroepen een beroep 
kunnen doen indien zij voor bepaalde zaken voorgefinancierd moeten worden. S.v.p. geen 
rekeningen/bonnen rechtstreeks naar Natascha sturen. 
 

4. Vrijwilligersbuffet/10 oktober 2018 

De laatste punten worden besproken: 

 De maatjes zijn al uitgenodigd.  

 Marion: Nanda wil graag vier dagen van tevoren aantal mensen weten. Uiterlijk 5 oktober 

opgave via de contactpersonen van de werkgroepen opgave aan Ineke  

 Budget 615 euro. Per persoon twee drankjes. Partners betalen 10 euro  

 Verwachting: tussen 40 en 50 mensen.  

 Uitnodigen (Ineke): contactpersoon gemeente Marianne Stolwijk, plus wethouder Tigelaar.  

 Quizmaster: Wim van Dijk. Wordt bijgepraat door Ans.  

 Quizvragen: Jessica stelt basis op; categorieën maken bv Geografie, Geschiedenis, Sport, 

Showbizz, Cultuur, Statistiek, Personen. Zij stuurt dit rond en vraagt om aanvullingen  

 Groep per tafel. Twee ronden. 

 Prijs: zespersoons-taartje (Marion). en medailles (Jessica).  

 Zorgen voor papier en pen. Wilma neemt pennen mee. Ineke koopt blocnote.  

 



  2 

 Ineke zorgt voor de muntjes. Via Ria Abbring 

 

5. Dorpsfeest 

De dagindeling/bemensing van de kraam wordt besproken.  

 

6. Website 

 Stand van zaken vernieuwing: De website is bijgewerkt. Stukje over Abe de verteller. 
Senioren actief aangepast.  

 Marion: er wordt nagedacht over een gezamenlijke website over welzijn met VDH en 
IndeBuurt.  

 Facebookpagina 
 

7. Werkgroepen Hooglands Dorpsteam 
o Spelen/Kids Active: 

  
o Mobiliteit/toegankelijkheid: 

 Hans: heeft Bert Kasper gesproken; hij heeft eventueel belangstelling maar kan 
dit vanwege zijn handicap zeker niet alleen. Er moeten dus nog mensen bij. Hans 
stopt er definitief mee. Suzanne Rekveld zal ook nog eens bekijken of ze iemand 
weet.  

o Verkeer: 
 Wilma: vraag gekomen over wandelroute naar Meander Ziekenhuis. Is officiële 

route voor, vraag neergelegd bij gemeentebestuur om dit duidelijk aan te geven.  
o Buurtbudget: 

 Langzamerhand komen de declaraties binnen.  
o Maatjes:  

 18e notaris op bezoek over levenstestament 
 28 september naar Ampiesberg op de Veluwe en is erg leuk. Dit uitstapje wordt 

bekostigd met geld opgebracht door BS. De Bieshaar.  
 15 mei was er een bijeenkomst van alle organisaties van ouderen. Op initiatief 

van indebuurt033. Resultaat: stuk samenwerking te verwezenlijken. 7 november 
is er een vervolg op. De Netwerkgroep: Omzien naar elkaar. Hopelijk wordt deze 
samenwerking uitgebreid naar alle leeftijden. 

o Groen:  
 Ans vertelt: het was hele droge zomer. Lastig voor de vlindertuintjes. Toch groeit 

en bloeit alles weer. De gemeente heeft netjes om de vlindertuintjes heen 
gemaaid.  

 Gaan weer beginnen met bezoeken aan de scholen. Scholen aanschrijven. Vraag 
van VDH; ‘er worden zoveel bomen gekapt hoe zit het met de herbeplanting?’ 
Tip: vraag het via Marianne Stolwijk, boombeheersplan.  

o Senioren Actief 
 Volgens Paul data van fietsen/wandelen via mijnHooglandapp. Walking footbal:l 

voetbalvereniging Hoogland is heel positief. Gaat bij een andere voetbalclub 
kijken. Ineke nodigt Paul nog uit voor a.s. zondag.  

o Verhalen in Hoogland 
 Wilma: Sanne en Renée helpen. Behoorlijke propaganda gemaakt voor 

voorstelling met Abe de verteller. Dit was leuk, met mooi weer. Helaas waren er 
maar 8 betalende bezoekers. 3 november volgende in de Neng. Eventueel heeft 
Wilma al ideeën voor een vervolg. Tip van Hans: zet het voor de volgende keer 
ook op de narrowcasting in De Neng.  
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8. Rondvraag en sluiting 

 Hans: zal de volgende vergadering nog wel aanwezig zijn om afscheid te nemen.  

 Ankie is volgende keer afwezig. Ook Ans kan de volgende vergadering niet aanwezig zijn. 
Ineke zal op 14 november a.s. notuleren.  

 Marion sluit de vergadering. 
 

Komende vergaderingen 

Dag Datum Tijd Plaats 

Woensdag 14 november 2018 20:00 uur De Neng 

 
Actielijst/Afsprakenlijst 

Nr. Datum Actie Wie 

1.  17-5-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website: 

 T.z.t. link Wijkkaart plaatsen op 
website en Facebook  

 Data meeting het laatste eindje 
plaatsen. (via Marion) 

 Plaatsing van oproep vrijwilligers 
Speelotheek 

 Bij Hans van Selm werkgroep mobiliteit 
veranderen in Toegankelijkheid 

 Foto Ans en Paul plaatsen 

 Homepage van website 
printen/lamineren 

 Oproep vrijwilligers Automaatje 
 

 
Jessica 
 
 
 
 
 
 
 
Jessica 
Jessica 
 
Jessica 
 

2.  17-5-17 Activiteiten werkgroepen doormailen aan 
Jessica zodat zij dit kan melden op FB 

Allen 

3.  17-5-17 
 
13-6-18 
 
 
12-9-18 

ANWB automaatje. Mogelijkheden 
onderzoeken. 
Hooglandse Maatjes werken samen met VDH. 
Subsidieaanvraag is in de maak. 
Nu druk met vinden van vrijwilligers. 
Er is via VDH (Jan Bijvank) subsidie 
aangevraagd bij Indebuurt. Hopelijk kan de 
start op 1 december a.s. zijn. 

Marion 

4.  12-9-17 Aanleveren foto’s bij Jessica over activiteiten 
Hooglands Dorpsteam. 

Allen 

5.  8-11-17 Brief opstellen aan VDH over wens aanpassing 
bestaande woningen voor senioren in 
Hoogland 

Marion 

6.  8-11-17 Foto’s liken/delen van facebookpagina 
Hooglands Dorpsteam 

Allen  

7.  14-2-18 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijwilligersactiviteit: een etentje in buffetvorm 

met een pubquiz.  

 Datum: 10 oktober 2018. Zaal is 

gereserveerd. 

 Jessica houdt zich bezig met de vragen 

(ong. 25) voor de pubquiz. 

 
 
 
 
 
 
Jessica 
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13-6-18 
 
 
 
 
 
12-9-18 

 Overleggen met Wim over aanlevering 

vragen 

 Alle Dorpsteamleden zelf ook vragen 

bedenken 

• Prijs: zespersoons-taartje (Marion). en 

medailles (Jessica).  

• Zorgen voor papier en pen. Wilma 

neemt pennen mee. Ineke koopt blocnote.  

• Ineke zorgt voor de muntjes. Via Ria 

Abbring 

 Uitnodigen voor vrijwilligersbuffet: 

contactpersoon gemeente Marianne 

Stolwijk, plus wethouder Tigelaar. 

Ans 
 
Allen 
 
 
 
Marion/Jessica 
 
Wilma 
Ineke 
 
Ineke 
 
 
Ineke 

8.  14-2-18 Vragenlijst opstellen om behoefte te kunnen 
peilen via Website/Facebook. Hierna aan 
iedereen rondmailen.  

Jessica 

9.  13-6-18 Elise Blom uitnodigen voor vergadering 14 
november a.s. 

Ineke 

10.  13-6-18 Hans benadert Bert Kasper over deelname aan 
werkgroep Mobiliteit. Ook vraagt hij of Bert wil 
deelnemen aan overleg van Hooglands 
Dorpsteam.  
Hans licht andere leden van de werkgroep in 
over het stoppen van zijn deelname aan de 
werkgroep. 
Iedereen van het Hooglands Dorpsteam graag 
in omgeving rondkijken naar geschikte mensen 
voor de werkgroep mobiliteit.  

Hans 
 
 
 
 
 
 
Allen 
 
 

11.  13-6-18 Ideeën over invulling verjonging bestuur 
Hooglandse Maatjes 

Allen 

12. 1 12-9-18 Notuleren vergadering 14 november a.s. Ineke 

 


