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Jaarverslag 2018 

 
 

Het Bestuur van de Wijkvereniging Wijchen Noord, bestaande uit Berry Verhoeven, 

Henk van Haeften, Hans Peeters en Mireille Roelofs, heeft in verenigingsjaar 2018 tien 

keer bestuurlijk overleg gehad en daarnaast nog een aantal informele overleggen, 

die sterk gericht waren op de ontwikkelingen, de activiteiten en n.a.v. de 

aandachtspunten (en acties) uit diverse overleggen.  Al onze overleggen verliepen 

in goede sfeer en volgens een duidelijke structuur. Besluiten en afspraken werden 

met regelmaat aan de orde gesteld, evt. bijgesteld en gecontroleerd. Agenda’s en 

verslagen van deze bijeenkomsten zijn op verzoek in te zien en worden het 

secretariaat beheerd. 

 

Het Bestuur heeft in 2018 de volgende onderwerpen besproken en afspraken 

hierover (voor zover mogelijk) vastgelegd: 

 

• De activiteitenkalender van Wijkvereniging Wijchen Noord. (Inclusief de 

nieuwe activiteiten) (zie verslag Activiteiten) 

• Deelname (en terugkoppeling via verslagen) aan overleggen: 

-Beheercommissie MFA Noorderlicht (multifunctionele accommodatie)  

-Stichting MFA Noorderlicht, twee keer per jaar. 

-Stuurgroep Brede School Noorderlicht. 

-Activiteitencommissie Brede School 

-Leefbaarheid groep Wijk Noord 

-Werkpost Driestroom 

-Platform voor Wijkverenigingen en Dorpshuizen Gemeente Wijchen 

-Oranjefonds 

-Leefbaarheid alliantie Provincie Gelderland 

• Het Beheer van het Wijkcentrum i.s.m. de partners Paulusschool en De Eerste 

Stap.  

• Hoe gastvrij kunnen we zijn en de inzet (en werving) van vrijwilligers bij 

activiteiten. 

• Protocollen en procedures rond Beheer, PR, Veiligheid en Privacy 

Deze worden verzameld in een draaiboek Wijkvereniging Wijchen Noord 

• De binding/samenwerking met partners in de Brede School verstevigen d.m.v. 

gezamenlijke activiteiten. 

• Aanvragen voor subsidie (o.a. Gemeente) en de bijbehorende financiële 

verslagen 

• De ontwikkeling volgen van een kinderboerderij met speelplek in voormalig 

Cool Nature Park Noord 



 

• PR van de Wijkvereniging: 

-Facebookpagina (zoeken op Wijkvereniging Wijchen Noord) 

-twitteraccount (@wijknoord) 

-de digitale Nieuwsbrief via de website 

-via de gerealiseerde website www.wijchennoord.nl (Wijchen Noord in  

  Beeld) 

-werving via flyers en posters 

-aankondiging activiteiten in Wegwijs, Gelderlander, Nieuws in Wijchen, 

 Wijchense Omroep 

-gratis aanbod Wifi (Noorderlicht_gasten) 

 

Wij zijn blij en trots op onze PR-medewerkster Iris Verhoeven. Met toenemende 

regelmaat worden onze activiteiten kenbaar gemaakt in krant, weekblad en 

Omroep. 

Bijzonder veel waardering hebben we voor onze vrijwilligers en vrijwilligers beheer. Zij 

zijn zeer belangrijk voor het functioneren van een goede wijkvereniging. Het is dan 

ook wenselijk om ze goed te ondersteunen bij hun werkzaamheden en activiteiten in 

ons Wijkcentrum. Daar maken we werk van! 

De vrijwilligers vinden het fijn om voor de mensen in de wijk Noord iets te kunnen 

doen en te kunnen betekenen. Zeker in deze tijd van vereenzaming en 

individualisering. 

 

En tot slot: 

De positieve, actieve, creatieve en hartelijke inbreng van vrijwilligers, leden, 

gebruikers en partners (in de brede school) maakt dat het Bestuur optimaal en met 

plezier kan functioneren om van Wijkvereniging Wijchen Noord een bruisend hart 

van de wijk te maken. Natuurlijk zijn we nog steeds op zoek naar wijkbewoners die in 

ons Bestuur willen plaats nemen. Het is belangrijk dat veel inwoners van Noord 

gebruik (gaan) maken van ons prachtige gebouw en meedoen met al onze 

activiteiten. We blijven streven naar een groter ledenaantal. Heel Wijchen Noord lid 

van de Wijkvereniging? Zou dat kunnen? 

 

H. van Haeften 

secretaris Wijkvereniging Wijchen Noord, 

13-03-2019 
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