Verbindt en verbetert!
Verslag ledeninformatieavond Wijkvereniging Vinkeveld, 18 februari 2019.
Agenda:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Opening en welkom
Korte terugblik 2018
Lezing door Koen Marijt over de Atlanticwall in Noordwijk
Pauze
Vooruitblik 2019
Ronde tafel gesprekken
Sluiting en napraten en borrel

Verslag:
1) De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De opkomst is
boven verwachting. Er zijn geen wijzigingen op de agenda.
2) Wat hebben we zoal gedaan het afgelopen jaar.
 Klaverjasavonden (goed bezet maar meer mensen zijn zeer welkom)
 Leesclub Vinkeveld (zo succesvol dat er waarschijnlijk een tweede groep komt)
 Paas knutselen
 3d kaarten maken
 Fotopuzzeltocht
 Historische wandeling door Noodwijk binnen.
 Spelletjes middagen tijdens de vakantie voor de thuisblijvers
 Workshop gezonde voeding
 Kerststukken maken voor volwassenen
 Kerstlunch in samenwerking met Marhaba
Verslagen van bovenstaande activiteiten, en meer, zijn terug te vinden op onze site.
www.wijkverenigingvinkeveld.nl
Inmiddels hebben we toestemming van de gemeente om ook gedurende de
schooltijden activiteiten in De Wijkjutter te mogen houden.
3) Koen Marijt trakteert ons op een bijzondere lezing over de Atlantikwall tijdens de
Tweede Wereld Oorlog en wat de bouw hiervan betekent heeft voor Noordwijk. Op 22
april 2020 zal in De Muze een documentaire worden getoond over Noordwijk tijdens de
Tweede Wereld oorlog.
4) Pauze.

5) Vooruitblik 2019
 Klaverjasavonden
 Leesclub Vinkeveld
 Spaanse les
 Het ondernemerscafé
 Leenbibliotheek
 Wandelclub
 Diverse workshops en knutselactiviteiten
 Veilig verkeersactie rondom de scholen van Vinkeveld
 Woensdag middag open (proef in de maand maart)
Bovenstaande is een greep uit de geplande activiteiten. Er komen er zeker nog meer bij. Alle
informatie hierover ontvangt u via mailingen, nieuwsbrieven en Facebook. Uiteraard is alles
ook op onze website, www.wijkverenigingvinkeveld.nl terug te vinden.
Een aantal aanvullingen:









Wij hebben het afgelopen jaar een aantal subsidies ontvangen. Van Fonds 1818 en
Meerlanden o.a. Hier zijn boekenkasten, lampen, beamer (en nog een aantal zaken
om onze ruimte te verfraaien) van gekocht. Met het geld van Meerlanden hebben wij
de Marhaba lunch gefinancierd.
Volgend jaar, 11 juni 2020, bestaat de wijkvereniging 10 Jaar!! Dit gaan we vieren.
Op dit moment hebben we 170 leden, we hopen op onze 10de verjaardag het 200ste lid
te mogen verwelkomen.
In oktober 2018 is er in het bijzijn van een aantal wethouders een wijkavond geweest
in De Wijkjutter. Er is destijds een actielijst opgesteld. Tot op heden niets over
gehoord. Wij hebben nu wethouder Salman de vraag gesteld, wie is verantwoordelijk
voor deze actielijst en wie wordt ons aanspreekpunt binnen de gemeente? Wij houden
u op de hoogte.
Aan de veilig verkeersactie rondom de scholen van Vinkeveld werken wij als
wijkvereniging mee. De resultaten hiervan worden aan de leden bekend gemaakt.
Initiatieven die vanuit de leden komen juichen wij van harte toe! Kom maar met
ideeën, wij faciliteren ze graag. (leesclub, wandelclub zijn twee voorbeelden)

6) Bij een viertal tafels kon nadere informatie gekregen worden over financiën, het groen en
grijs in de wijk, de activiteiten en kon me opmerkingen, vragen en ideeën kwijt. Een
opsomming van de ideeën:











Voorjaarsplanten RUIL ochtend. Op een zaterdag ochtend in april
Workshop vilten
Avonden met lezingen
Schilderen met volwassenen
Wandeling door de oude dorpskern
Bakken met elkaar
Film avonden
Ruimte beschikbaar stellen voor taalmaatjes. Extra plekken om te zitten voor het
Taalhuis
Cursus fotografie
Pub quiz
Met deze ideeën gaat de wijkvereniging aan de slag.

Er is nog geen financieel verslag beschikbaar omdat de kascommissie haar controle nog moet
uitvoeren. Gegevens zijn opvraagbaar bij de penningmeester
7) De voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid en nodigt
iedereen uit voor een drankje en een hapje.

