Jaarverslag Wijkcommissie de Bergse Plaat 2017
We gingen in januari vol goede moed van start. Sonja was klaar met werken en
wilde aan de slag als secretaris. Helaas liep het allemaal anders. Door ziekte
was het voor haar bijna niet mogelijk om zich actief met de Wijkcommissie
bezig te houden. Wel maakte ze van huis uit de nieuwe taakomschrijving van
de Wijkcommissie en een aangepast Huishoudelijk Regelement. Na
goedkeuring op de vergadering werden beiden gepubliceerd op de website.
Helaas heeft Sonja ons nu verteld dat ze haar functie ter beschikking stelt.
Gelukkig was Inez bereid in het afgelopen jaar de website en daar
binnenkomende post te behandelen, c.q. door te sturen. Klarie Rühl bood aan
om voortaan te notuleren. Joke deelde tijdens die jaarvergadering mee dat ze
op 6 maart 2018 haar voorzittersfunctie neer legt. Het bestuur gaat op zoek
naar nieuwe bestuursleden. Tot nu toe heeft zich niemand gemeld.
De vergaderingen van de Wijkcommissie vinden nu plaats op dinsdag. De ene
maand bestuursvergadering en de maand er op de wijkvergadering. Het
schema met de data is te vinden op de website.
De activiteiten van het afgelopen jaar speelden zich voornamelijk af binnen de
werkgroepen. De werkgroep Zwerfvuil ging elke eerste maandag van de maand
op stap. Er werd ook een nieuwe werkgroep opgericht: Steunpunt voor
ouderen. In juni werd de eerste vergadering belegd en op 28 november werd
de eerste maaltijd georganiseerd. Er waren rond de 60 deelnemers en 10
vrijwilligers. De maaltijd werd gesponsord door John Kommers. Het Steunfonds
gaf ons een steuntje in de rug voor de verdere aankleding. Dank daarvoor.
Tevens gaven Stadlander, de wijkbroeder en de wijkagenten acte de présence.
De naam werd veranderd in Seniorenontmoetingspunt Rustig aan is van de
baan. Inmiddels is er een jaarplanning gemaakt, subsidie aangevraagd etc.
Voor de bewoners van de Plaat organiseerden we een gezellige feestavond met
medewerking van Peter Heyt. Gezellig was het zeker maar helaas niet druk. We
zullen dus na moeten gaan denken over andere activiteiten.
In december ontvingen alle ondersteuners van de Wijkcommissie een leuke
kerstkaart met een bon van bakkerij van Oers. Een leuke geste vanuit het
Steunfonds!

De website werd dit jaar gehackt. Gelukkig is onder supervisie van Dennis alles
weer goed gekomen. De nieuwsbrief wordt regelmatig verzonden en redelijk
goed gelezen.

