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Aanwezig: Marcel Joosen, Ronny Diels
Kristof Weyns, Stan Peeters,
Tulleken.  
Verontschuldigd: Nihil  

Staf start de vergadering 

Aansluitend wordt het goedkeuren van het 

vergadering uitgesteld naar de volgende vergadering

Verwelkoming Marjo en Fine. Eindelijk vrouwen in het bestuur. 

Veiligheidsgevoel : zeer goed , geen opstarting BIN

Nieuwe leden brengt het totaal van de leden op 259. 

gezorgd dat bijna alle bewoners van de nieuwe straten zijn aangesloten. 

Aanpassen BIN-website: toevoegen twee straten

Polderstraat) + namen van de twee nieuwe bestuursleden

Ronny zal dit ASAP in orde maken. 

Inkomsten: 95 € (nieuwe leden Polderstraat, Berkendreef). 

Uitgaven: 48 € 

Stickers bestellen via Ministerie van Binnenlandse zaken. Staf zal

regelen.  

Wat gaan we doen, gezien de

Navragen CO melder. 

ACT: ............... inhuren en vragen of het mogelijk is 

Algemene ledenvergadering:

- 19.00 - 20.30 uur: inschrijven

Via nieuwsbrief vergadering aankondigen, nadien nog een flashbericht 

versturen.  

- Testoproep vrijdagavond om 

Aanwezig: Marcel Joosen, Ronny Diels, Staf Van Riel, Luc Pacquée, 
, Stan Peeters, Sven Vleugels, Fine Jacobs en Marjo 

 

Staf start de vergadering om 20h00 met het overlopen van de agenda. 

goedkeuren van het verslag van de vorige 

uitgesteld naar de volgende vergadering.  

Verwelkoming Marjo en Fine. Eindelijk vrouwen in het bestuur. 

idsgevoel : zeer goed , geen opstarting BIN-foon. Flashberichten 

Nieuwe leden brengt het totaal van de leden op 259. Marjo heeft er voor 

gezorgd dat bijna alle bewoners van de nieuwe straten zijn aangesloten. 

website: toevoegen twee straten (Berkendreef

Polderstraat) + namen van de twee nieuwe bestuursleden 

in orde maken.  

€ (nieuwe leden Polderstraat, Berkendreef). 

Stickers bestellen via Ministerie van Binnenlandse zaken. Staf zal

Wat gaan we doen, gezien de inkomsten behoorlijk groot is: 

inhuren en vragen of het mogelijk is tijdens een 

Algemene ledenvergadering: zaterdag 01 juni 2013 

0 uur: inschrijven + act? 

Via nieuwsbrief vergadering aankondigen, nadien nog een flashbericht 

Testoproep vrijdagavond om  

, Staf Van Riel, Luc Pacquée, 
en Marjo 

om 20h00 met het overlopen van de agenda. 

verslag van de vorige 

Verwelkoming Marjo en Fine. Eindelijk vrouwen in het bestuur.  

foon. Flashberichten  

Marjo heeft er voor 

gezorgd dat bijna alle bewoners van de nieuwe straten zijn aangesloten.  

dreef, 

 + verslag. 

€ (nieuwe leden Polderstraat, Berkendreef).  

Stickers bestellen via Ministerie van Binnenlandse zaken. Staf zal dit 

inkomsten behoorlijk groot is:  

tijdens een  

Via nieuwsbrief vergadering aankondigen, nadien nog een flashbericht 
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Nieuwsbrief: 

Aanpassing voorontwerp nieuwsbrief. 

5 € lidgeld blijft behouden. 

CO-melder : sluipmoordenaar verhaaltje 

Opvragen statistieken inbraken BIN. 

425 exemplaren afdrukken

Ronde verdeling nieuwsbrief:

Wachelbergen: Sven en Fine

Polderstraat en Berkendreef: Marjo (50)

Marcel en Staf: de rest 

 

Varia en rondvraag: 

- Vragen aan gemeente om een de twee borden

(Berkendreef en Polderstraat). 

- statistieken en cijfers opvragen en vermelden in nieuwsbrief.

- Nieuwe datum voor volgende vergadering, wordt per mail vastgelegd. 

  Richting november. 

Aanpassing voorontwerp nieuwsbrief.  

lidgeld blijft behouden.  

melder : sluipmoordenaar verhaaltje  

Opvragen statistieken inbraken BIN.  

425 exemplaren afdrukken 

Ronde verdeling nieuwsbrief: 

Wachelbergen: Sven en Fine 

Polderstraat en Berkendreef: Marjo (50) 

 

Vragen aan gemeente om een de twee borden te verplaatsen  

(Berkendreef en Polderstraat).  

statistieken en cijfers opvragen en vermelden in nieuwsbrief.

Nieuwe datum voor volgende vergadering, wordt per mail vastgelegd. 

Verslaggever:

atsen  

statistieken en cijfers opvragen en vermelden in nieuwsbrief. 

Nieuwe datum voor volgende vergadering, wordt per mail vastgelegd.  

: Sven Vleugels 


