
 
 

Notulen vrijwilligersbijeenkomst 24 maart 2022 

Plaats: CC de Boodschap te Rijen, tijd 19:30 uur 

Aanwezig: het voltallige bestuur incl. de vertrekkende Rene Molenschot. Tevens een 
groot aantal vrijwilligers. 

Algemeen: Na een korte presentatie van zo’n 20 minuten, waarbij René voor de laatste keer 
het financieel verslag heeft gedaan. De goedkeuring door de kascontrole, die dit jaar is 
gedaan door Marieke en Brenda. Wij roepen een ieder op om zich op te geven om voor de 
controle voor komend boekjaar.  Aan het einde nemen we afscheid van René die na ruim 9 
jaar stopt als penningmeester. Ook hebben we Jolanda uitgenodigd voor deze avond, maar 
zij was helaas verhindert. Als cadeau krijgt René een fles whisky, Jolanda had al eerder een 
bos bloemen gehad en in Mei nemen we ze met het bestuur mee uit eten. 
 

Na de presentatie worden groepjes gemaakt voor verschillende werkgroepen, waarbij we de 
vrijwilligers willen enthousiasmeren en meer te betrekken bij de diverse activiteiten binnen 
de stichting. Het is een geslaagde avond geworden met het voltallige bestuur, ca. 22 
vrijwilligers en volop aanmeldingen voor diverse werkgroepen. 
 
Werkgroep Schoolproject; 
Aan de tafel van het schoolproject zaten geen bestuursleden. 
Echter waren er wel een aantal vrijwilligers met belangstelling voor de werkgroep 
schoolproject. 2 vrijwilligers willen graag aansluiten bij de bestaande werkgroep. 
Mandy Polling en Petra Oerlemans; Zij willen langzaam inwerken om daarna vol mee te 
doen. 
De werkgroep Schoolproject zal nu bestaan uit: 
Henk Friederichs (namens bestuur) 
Corry Maas (vrijwilliger) 
Rene Molenschot (vrijwilliger) 
Murielle Suoss (vrijwilliger) 
Mandy Polling (vrijwilliger) 
Petra Oerlemans (vrijwilliger) 
 
Werkgroep Bloemetje van de maand; 
Werkgroep bestaat uit : Majolijn Bierings, Wilma IJtsma en Fred Polling.  
Nieuwe aanmeldingen zijn Patricia van Loon, Brenda van Brummelen, Jos Oerlemans en  
Esther Oprinsen. Bloemetje van de maand loopt goed, Marjolijn is de coördinator. Verder 
heeft Fred nog uitleg gegeven hoe we te werk gaan en iedereen toegevoegd aan de app. 
groep.  
Op 14 Juni 2022 komen we bij elkaar om kennis te maken en dan verlaat Fred deze groep, 
omdat er voldoende personen in de werkgroep zitten. Marjolijn geeft 1 of 2 keer per jaar 
terugkoppeling aan Fred hoe het gaat of als er iets nodig is. 
 

 

 



Werkgroep 10 jaar bestaan Stichting ( 5-12-2022); 
Werkgroep bestaat uit : Karin IJtsma, Brenda van Brummelen, Marieke Bosscher en Fred 
Polling.  
Het is een eenmalige werkgroep voor het 10 jarig bestaan met als doel een informele 
middag/avond voor m.n. de vrijwilligers en sponsoren van de stichting van vroeger en nu. 
Met live muziek en een DJ, foto’s van vroeger (het ontstaan) en nu middels een slide show. 
Bekostiging zoveel als mogelijk via fondsenwerving > Goede Ideeënfonds van de gemeente 
Gilze-Rijen.  
 

Werkgroep wensen; 
Werkgroep bestaat uit : Mariek Bosscher, Brenda van Brummelen en Fred Polling met 
ondersteuning van Wilma IJtsma, Jos Oerlemans en Maartje Polling. 
Nog geen afspraken gemaakt, volgt binnenkort: met aandacht voor vereenvoudiging 
wensformulier, aandacht wensen via social media. 
 
Werkgroep ICT/Communicatie; 
Deze werkgroep bestaat uit: Lieke en Fred Polling en Marc Nelemans. 
Wij willen eenzelfde huisstijl creëren voor duidelijkheid. 
Hierbij hoort een nieuwe website; deze staat bijna gereed en zal worden gelanceerd als 
duidelijk is dat dit mogelijk is en dat daarbij de oude zal verdwijnen. 
 
Werkgroep Haarstukken; 
Dit is geen werkgroep geworden en zal alleen door Piet aangestuurd worden. 
Hij heeft contact met Aderans Hair Center, voorheen Francy, en handelt dit direct met hen 
af. 
 
Werkgroep Verwendag; 
Deze werkgroep bestaat uit: Henk Friederichs, Fred en Cas Polling, Peter Fallinger, Wim 
Kuijten en Marc Nelemans. 
 
Werkgroep Sponsorwerving; 
Deze zal nu nog bestaan uit de bestuursleden; Fred Polling en Piet Jans. 


