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Nieuwe leden
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Website

Eline Gielissen, Helmi Riepen, Alexander Godschalk, Fabiôn Bovens
19:30 – 21:00 uur

Eline opent als voorzitter de bestuursvergadering via Microsoft Teams
en heet de aanwezige bestuursleden van harte welkom.
Voorjaarseditie is goed ontvangen door de bewoners van Borgharen.
Een mail van het mannenkoor Borgharen is naar het verkeerde
mailadres gestuurd en te laat ontvangen om te kunnen plaatsen. Als
alternatief wordt de info op de website en facebookpagina geplaatst.
Beide heren zijn persoonlijk en via de Buurpraat bedankt voor hun
diensten de afgelopen jaren
Indien de coronamaatregelen het toelaten willen we graag een
ledenvergadering organiseren op 10 juni in de Haarderhof of in de
buurttuin in Borgharen.
Het bestuur van BNWB heeft een financiële bijdrage van 1000 euro
geleverd voor de bouw van de nieuwe invalide ingang van de
Haarderhof. De ingang is nu toegankelijk voor rollators en rolstoelen.
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Er is door het indienen van een nieuw plan van aanpak aan de
AG
gemeente, uitstel verkregen t/m het einde van 2021. Als voornaamste
doel willen we graag digitale weerbaarheid extra onder de aandacht
gaan brengen bij de jeugd van Borgharen. Alexander heeft goede
ervaringen met o.a. Maria Genova die een aantal workshops kan
organiseren om de jeugd weerbaarder te maken op het gebied van
cybercrime (hacken, stalking, sexting etc.) Hierbij is het ook belangrijk
om de basisschool te betrekken en samenwerking te zoeken.
Eline zal contact opnemen met BuurtNetWerk Itteren voor het maken EG
van een gezamenlijke vergadering.
Als BuurtNetWerk Borgharen zoeken we met welke steun we kunnen
geven aan het Kasteel in Borgharen. We willen onderzoeken hoe we
kunnen doneren. Wellicht met hulp (geldelijke middelen) van stichting
Borgharen naar 2000.
Gaston Depondt en Dave Bastings hebben zich aangemeld als lid. We
zien graag dat zich meer mensen aanmelden
Om de huidige website te onderhouden is lastig en omslachtig. Tevens
hangen we vast aan de provider als we zaken willen laten aanpassen.
We overwegen om over te stappen naar bijv. Wordpress. Wel willen
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we de huidige beheerder vragen of hij hierin een rol wil blijven spelen.
Dit in het kader van draagvlak. Alexander kan fungeren als achtervang.
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Werkgroep Verkeer

Gaston Depondt vragen of hij zich wil inzetten voor deze werkgroep
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Hondenlosloop gebied
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Voorstellen bestuurslid

De voormalige voetbalvelden zijn in gebruik door de hondenvereniging. FB
Zij pachten en onderhouden deze velden. Indien men hier gebruik van
wil maken is Peter Creemers het aanspreekpunt.
Voor de nieuwe Buurtpraat zal Alexander zich als bestuurslid en
AG
visepreses voorstellen
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Subsidie aanvragen

De subsidie aanvragen zullen in de toekomst wijzigen. We zullen
Mariëlle Munnecom vragen wat de nieuwe kaders inhouden
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Gmail

Het Gmail account zal naast de secretaris ook regelmatig nagekeken
worden door de visepreses
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Eline bedankt alle aanwezigen voor ieders aanwezigheid en sluit de vergadering.
Volgende BuurtNetWerk vergadering: 10 juni 2021
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