
 

 

 

 

 

 

Notulen vrijwilligers bijeenkomst 5 Maart 2015 stichting Op Den Alpe Rijen 

 
 
Aanwezig: 
Leo Dietvorst 
Johan van Bezouw 
Marielle Roling 
Wilma v Opdorp 
Mandy Polling 
Jan Willen Cornelissen  
Peter v Opdorp 
Fred Polling  
René Molenschot 
Peter Starink 
 

Afmelding: 
Ad ballemans 
Karin Ytsma 
Mechelien Polling 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Opening door voorzitter  

  
 

Verdere introductie van de aanwezigen is niet nodig 
 
 

2. Verslag afgelopen 2013 

 
Het verslag van de vrijwilligersbijeenkomst 2013 wordt goedgekeurd 

 
 

3. Nieuws van het bestuur 

Uitbreiding van het bestuur wordt aangekondigd.  
Fred Polling zal vanaf heden deel uit maken van het Stichtings bestuur. 
Onder de aanwezigen wordt hier geen bezwaar op aangetekend 
 

  



 

4. Evaluatie wensboom/kerstmarkt 2014 

 

De Actie wordt gezien als een succes en heeft een aantal wensen opgeleverd. 
Uit deze wensen heeft het bestuur een schifting gemaakt en gekozen welke wensen in vervulling 
worden laten gegaan. 
 
Inmiddels is 1 wens gerealiseerd. Dit was een High Tea bij een kankerpatiënt thuis waarbij Fred als 
bestuurslid aanwezig was. Deze geeft aan dat de aangeboden wens zeer goed werd ontvangen en 
gewaardeerd werd door betreffende familie. 
 

5. Sociale kaart gemeente Gilze Rijen 
 

De gemeente wil inzichtelijk krijgen welke bedrijven/ onderneming zich inzetten op het sociale vlak 
binnen de gemeente. Enkele weken geleden is er door onze voorzitter een presentatie gegeven bij 
Bo-Rijen en hier is de vraag gesteld of wij als stichting ook op deze kaart vernoemt willen worden. 
Uiteraard heeft het stichtingsbestuur hier positief op gereageerd. Momenteel is er een verandering 
gaande binnen het bestuur van Bo-Rijen. Wanneer deze is afgerond neemt de voorzitter weer 
contact op met de ondernemersvereniging. 
 

6. Subsidie aanvraag bij gemeente Gilze-Rijen. 
 

Er lopen 2 subsidie aanvragen bij de gemeente. (1 voor de oldtimer rit en 1 voor de stichting in het 
algemeen) 
Ten tijde van de vergadering is informeel bekend dat er voor de oldtimerrit geen subsidie wordt 
toegekend omdat de stichting zelf over genoeg financiële middelen beschikt om deze te organiseren. 
 
Verder is er subsidie aangevraagd bij de Rabobank. Dit is in het verleden al eens gedaan en destijds 
afgewezen vanwege de deelname aan AD6. Naar aanleiding van de presentatie bij Bo-Rijen heeft de 
Rabobank aangegeven dat de stichting nu wel in aanmerking komt voor een subsidie. Deze is 
inmiddels concreet en zoals het er naar uitziet wordt en nieuwe wensboom door de Rabobank 
gefinancierd. 
 

7. Pruiken actie 
 

De pruiken actie is afgelopen jaar opgestart in samenwerking met Francy’s haarboutiek uit Breda. 
Deze actie wordt ook komend jaar voorgezet en zelfs uitgebreid. Komend jaar wordt er ook een 
partnerschap aangegaan met BauXX uit Rijen. Door Peter Starink wordt aangegeven dat het wellicht 
verstandig is om in de toekomst afspraken met partners op papier vast te leggen. Dit wordt door het 
bestuur erkend en zal bij toekomstige afspraken zeker meegenomen worden. 
  



 

8. Cross for the Crocus 2014 
 

De vergadering blijkt terug op een geslaagde cross for the crocus .  
Er waren 765 betalende deelnemers en in totaal kan er dit jaar 8000,-euro uitgekeerd worden aan 
goede doelen die zich inzetten voor de strijd tegen kanker. Op de aanpassingen in de route is veel 
positieve feedback ontvangen. Volgend jaar zal meer visa versa verkeer tussen de stichting en de 
cross plaatsvinden via social media. 

De voorzitter van de cross overhandigd tijdens de vergadering officieel de check met een opbrengst 
van 3215.- euro. 
 

 
 

9. Financieel Plan 
 
De penningmeester geeft een toelichting op het financiële verslag van 2014. En deze wordt door de 
vergadering goedgekeurd. 
 
 

10. Motortoertocht voor het goede doel 2015 
 

Peter Starink geeft aan dat hij volgend jaar weer de motortoertocht wil organiseren maar meer 
vrijwilligers nodig heeft om deze te kunnen laten groeien. De opzet en het plan om door te groeien 
wordt toegelicht. Op deze plannen wordt zeer enthousiast gereageerd en iedereen  moedigt de 
plannen aan. 
 

11. Rondvraag 

 Cas vraagt of er mensen zin hebben om mee te doen aan een Spinning marathon 
spieren voor spieren op 27maart.Johan van Bezouw  vraagt concreet: wat kan ik 
bijdragen aan de Oldtimerrit? Chauffeur van een oldtimerrit. De voorzitter komt hier 
nog op terug maar geeft aan dat er altijd chauffeurs met een oldtimer nodig zijn. 

 Wilma van Opdorp vraagt: Moet het bedrag van de pruiken aangepast worden? Daar 
we veel in Kas hebben.  

 Peter Starink: komt de koetje Poep actie weer terug komt? Het bestuur geeft aan dat 
dit wellicht volgend jaar weer tot de mogelijkheden behoort. 

Verder geeft Peter aan dat het goed zou zijn om aan het begin van jaar een jaarplanning te 

maken. 

      

12. Sluiting 

Voorzitter sluit de vergadering en geeft aan dat de volgende vergadering volgend jaar begin Maart 
2016 plaatsvindt. 


