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Notulen vrijwilligers bijeenkomst 17 maart 2016 stichting Op Den Alpe Rijen

Locatie: Brandweerkazerne Rijen. Rembrandtlaan 54.
Aanwezig: Rob Bierens, Jeroen van Brummelen, Daantje Frik. Leny van Zundert, Rolph Dols,

Yvonne van der Holst, Mandy Polling. Maartje Polling, Kevin Verstegen, Henk
Friederichs, Corry Maas, Cas Polling, Mechelien Polling, Wilma van Opdorp, Ad 
Ballemans, Luciën Boomaars, Martijn Ballemans, Peter Starink, Wim Rombouts, Fred 
Polling (voorzitter) en René Molenschot (penningmeester).

1. Opening door voorzitter 
Iedereen wordt om 20.00 welkom geheten door de voorzitter (Fred) en de avondplanning 
doorgenomen. Hierbij is even stilgestaan bij het verlies van Peter van Opdorp.

Verslag afgelopen 2015
De notulen van de vorige vergadering d.d. 16-04-2015 is goedgekeurd en definitief gemaakt.

2. Terugblik op 2015
Fred verteld kort dat zijn aanvulling in het bestuur maar van korte duur was nadat Martijn had 
aangegeven te stoppen met zijn bestuursfunctie. Fred volgt Martijn op en is sinds 2 november 2015 
voorzitter van de stichting.

Wensboom
De drie wensen die in 2015 zijn vervuld en terug te vinden zijn op onze site, zijn verteld.

Verwenmiddag
Met 17 deelnemers en 7 oldtimers een mooie dag geweest waarbij het weer goed ondersteunde. Het 

daarna samen zijn met de motorrijders van Motortoertocht voor het goede doel werd ook erg positief 

bevonden en de deelnemers hierdoor ook andere gesprekstof kregen.

Pruiken actie
12 personen geholpen met haarstukje. Leny verteld hoe aanvraag en vergoedingen lopen.

René geeft een toelichting dat in 2015 uitbreiding naar Oosterhout plaatsvond vanwege de geweldige 

donatie vanuit Cross for the Crocus. Op deze manier kunnen we iets terug doen en laten zien hoe het 

geld besteed wordt. De verdeling in 2015 was: Rijen 4, Breda 1, Oosterhout 6 en Dorst 1.

Voor 2016 willen we nog verder uitbreiden naar Alphen en Chaam. Misschien ook nog naar Baarle-

Nassau.

Cross for the Crocus 2016
Evaluatie punten zijn dinsdag 15 maart teruggegeven aan de organisatie. De uitzetters van de route 

houden volgend jaar rekening met de verkeersindeling. Wat betreft het eten: Alles gebeurt door 

sponsoring en zijn ze blij met wat er gegeven wordt.

Martijn is zeer blij met de inzet van de vrijwilligers en zelfstandigheid en bedankt iedereen hiervoor.

Er waren 930 deelnemers en daarnaast nog opbrengsten uit verkoop. Totaalopbrengst is 11.000 euro. 

Met de verdeel sleutel ontvangen we 2200,- euro ( Cheque overhandiging heeft 8 april j.l. 

plaatsgevonden )
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3. Financieel Plan 
De penningmeester geeft een toelichting op het financiële verslag van 2015. Hierbij wordt kort 

toegelicht dat alle transacties voor Motortoer tocht voor het goede doel via de bankrekening van de 

stichting hebben gelopen. Voor MTTVHGD zit nog 108,22 in kas als startkapitaal voor 2016.

De vele donaties die zijn ontvangen hebben een zeer positief effect op ons saldo gehad. Yvonne 

verteld persoonlijk hoe ze bij onze stichting terecht is gekomen en haar 12,5 jaar jubileum budget van 

€1000,- aan ons doneerde. Door de geweldige opkomst bij de MTTVHGD is hieruit een donatie van 

€750,- ontvangen.

Tijdens de kascontrole door Cas Polling en Mandy Polling zijn geen bijzonderheden geconstateerd en 

het verslag goedgekeurd.

4. Nieuws van het bestuur

Bestuur en invulling
Martijn wordt bedankt voor zijn inzet en krijgt een collectes item als presentje en voor Karin bloemen.

Het bestuur blijft nog even bestaan uit Fred en René maar we zijn in gesprek met meerdere personen. 

Hierover later meer.

Familiehuis Daniel den Hoed
Wilma verteld hoe het is gegaan met de collectebussen als wens bij Peter z’n uitvaart voor het 

familiehuis. Omdat niet iedereen hiermee bekend is geeft Wilma een indruk hiervan.

Opbrengst collectebussen was € 746,50. Daarnaast nog € 1045.64 ontvangen op de bankrekening.

Het totaal van € 1792,14 wordt door de stichting afgerond op € 2500,-.

Samen met Wilma wordt gekeken naar een goede en langdurige investering voor het familiehuis.

Werkgroepen samenstellen
Met 2 bestuurders is het hard werken om alles voor de stichting gedaan te krijgen. De wens om te 

werken met werkgroepen wordt kenbaar gemaakt. Rolph vraagt of we dan wel concreet willen zijn 

daarvoor. Waarvoor zoek je mensen en welke acties zijn er nodig.

Ad en Rolph willen hierbij ondersteunen en inmiddels is er een bespreking geweest over de structuur  

van de stichting. We zullen een ieder gaan polsen waarmee ze invulling willen geven binnen de 

stichting.

Nieuw logo
Het nieuwe logo wordt bekend gemaakt waarop de vrijwilligers vooraf hebben kunnen stemmen. Het 

nieuwe logo zal ook worden verwerkt in o.a. banners, flyers en kleding. Fred heeft voor dit laatste al 

contact gehad met Tricorp, maar het budget voor 2016 is reeds vergeven. Tricorp speelt het door

naar een van hun dealers in Tilburg en laat contact opnemen, maar nog niets vernomen. Rolph heeft 

ingang naar TriCorp en gaat ons daarbij helpen.

5. Doelen in 2016

Cross for the Crocus, Familiehuis en haarwerken zijn al besproken.

Wensen (werkgroep?)
Momenteel wordt er gewerkt aan 3 wensen. Twee wensen betreffen een rondvaarttocht. 1 voor 10 

personen op 3 april en de andere op 17 april waarbij ook nog 2 kinderen geschminkt gaan worden en 

het transpoort naar de haven gebeurt met de VW bus van Henk. De derde wens gaat om het leefbaar 

maken van een tuin voor iemand die daar door de ziekte er nog niet aan toe is gekomen. Nu het wat 

beter gaat maar er niet in de zon gezeten mag worden, wordt met StipTop tuinen naar een 

eenvoudige oplossing gezocht. Daarnaast zijn we nog in gesprek voor de wens aangedragen door 
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Maartje voor Stichting Koentje waar hopelijk later dit voorjaar invulling aan wordt gegeven.

Promoten stichting, naamsbekendheid uitbreiden en ook bij evenementen
In 2015 is ervaren dat het ergens aanwezig zijn en vertellen over de stichting veel bijdragen aan 

bekendheid, deelnemers verwenmiddag en vrijwilligers. Wat kunnen we hierin nog meer doen?

- Fred, algemeen via website, facebook ( delen van berichten ), weekblad, twitter en 
linkedin. 

- Daantje Jaarmarkt in Den Hout. Valt onder Oosterhout.
- Leny LINK avond van haar stichting NuJIJ. Dan kunnen we leren van elkaar.
- Fred Kevin gaat met Wilma en Fred aan de slag voor een animatie film. Hierin willen we  

via een animatie van 60 seconden laten zien wie wij zijn en wat we doen.
- René Wings and Wheels. Groot evenement met kans op grote financiële donatie. Hiervoor 

is dan wel een Business Plan nodig. Hiervoor de hulp van Rolph gevraagd.
- Fred Jaarmarkt Rijen in Oktober.

Hospice de Volckaert Dongen.
De meeste mensen willen het liefst de allerlaatste fase van hun leven thuis doorbrengen, omringd 

door familie en vrienden. Soms is dat echter niet haalbaar door de intensieve verpleging en zorg die 

nodig is. Een Hospice, zoals Hospice de Volckaert in Dongen kan die intensieve begeleiding geboden 

worden, in een sfeervolle, warme en huiselijke omgeving. We gaan met Hospice in Dongen rond de 

tafel om te kijken en te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Ideeën voor Verwenmiddag
Zondag 11 september 2016. Door meer promotie hopen we weer meer deelnemers te krijgen. 

Samenwerking met MTTVHGD blijven we behouden en eindlocatie is vastgelegd door Peter Starink > 

Brasserie de Heren van Rijen. Verder invulling volgt nog.

Motortoertocht
Peter geeft aan dat (eind)locatie het belangrijkste is en Brasserie De Heeren daarvoor is benaderd. 

Verder zijn er vrijwilligers nodig en wordt gevraagd of iedereen in zijn omgeving wil kijken of daar 

kandidaten voor zijn.

Als locatie geeft Daantje De Seterse Hoeve aan. Haar ervaring met een soortgelijk evenement is 

daarbij goed geweest.

6. Rondvraag en sluiting
Henk vraagt wat het vervolg traject is. Blijft iedereen nu wachten? Nee. We komen na de bespreking 

over de structuur van de stichting z.s.m. met concrete vragen bij jullie persoonlijk en-of per mail. 

Liefhebbers en acties worden dan gebundeld om meters te kunnen maken.

Yvonne geeft aan dat er in haar straat een geluidsstudio zit die wel iets kan beteken voor de animatie.

Martijn wil (en is) trekker voor de tuinwens.

Hij geeft ook aan dat we als stichting toch eerst een goede structuur moeten neerzetten, waarbij 

Rolph en Ad ons zullen helpen.

De voorzitter geeft voor de vergadering in 2017 alvast 2 data door (Do.16-3-‘17 of Do.23-3-’17) en 

sluit de vergadering om 21.50 uur af.


