Vergadering BIN Braken van 21-10-2010
Aanwezig:

Ronny Diels, Luc Pacquée (verslag), Stan Peeters, Filip Poppelaars, Staf Van
Riel, Sven Vleugels, Kristof Weyns.
Verontschuldigd:
Marcel Joosen
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Overlopen en goedkeuring van verslag van vorige vergadering
Het aantal leden op 23-06-2010 bedraagt 254
De stand van de rekening bedraagt op 21-10-2010 € 1711,29
Inbreng telefoonummers voor Cicant: ongeveer 300 oproepen. Enkel de
hoofdnummers worden gebeld. Er wordt gebeld naar 1 vast nummer of GSM
nummer. Hoe komt men dan aan meer dan 300 oproepen bij slechts 254 leden?
Navragen bij Pierre Speltincx hoe het systeem nu eigenlijk zijn nummers kiest en
afrekent.
Nogmaals een bericht aan de leden rondsturen dat bij een telefonische oproep moet
worden gewacht tot het einde van het bericht om daarna de toets “2” in te drukken,
dit om nieuwe oproepen te vermijden en bijgevolg onnodige kosten voor de Bin.
Er wordt nogmaals gevraagd aan de leden om de BIN sticker op een opvallende
plaats te bevestigen. Dit wordt volgens ons nog te weinig gedaan.
Bespreking van de plaatsing van de BIN borden: aan de Beek en Willaart werden
borden bijgeplaatst. Stan Peeters heeft bovendien met hand en tand een bijkomend
bord aan Tereik verdedigd. De rest van het bestuur vindt dat het aan de hand van de
reeds bestaande borden duidelijk is dat Tereik binnen de BIN zone ligt en wijst dit
voorstel af.
Evaluatie van de laatste 3 maanden:
o De BIN werkt. Er waren geen inbraken in de huizen.
o Er was 1 BIN oproep aan de leden.
o Wel inbraken in tuinhuisjes(16-10-2010) en 1 diefstal van een aanhangwagen.
o Bij ’t Kramikse: poging tot diefstal uit de broodautomaat; de eigenaar vraagt
hiervoor extra stickers. Deze zullen gratis worden verleend. Indien andere
leden stickers bij willen, worden deze eveneens gratis ter beschikking gesteld.
Besluit 1e periode: rustige periode met geen noemenswaardige voorvallen.
Een voorstel om de opgeloste inbraken/diefstallen uit andere BIN-zones op te nemen
in een Nieuwsflash wordt niet als erg zinvol ervaren. We willen de mensen niet
nodeloos bang maken.
Opmaken van de Nieuwsbrief: Sven en Staf zullen deze uitwerken, terwijl Filip
reeds zal informeren naar drukkosten. De Nieuwsbrief zal immers op papier verspreid
worden, omdat minstens 120 BIN-leden geen mailadres hebben (opgegeven).
BIN website: voorstel om een link te maken naar de site van de politie en enkele
zaken aan te passen.
Er wordt een voorstel gedaan om de algemene ledenvergadering te laten
plaatsvinden op 4 juni om 19u in de tent aan de lagere school, waarbij per BIN lid
twee consumptiebonnen zullen worden voorzien bij betaling van het lidmaatschap
voor het volgend jaar. Dit wordt tevens voorzien voor de nieuwe leden die dan zullen
aansluiten. Op dat moment is er ook gelegenheid om een gratis fietsmarkering te
laten plaatsen.
Volgende vergadering BIN bestuur: begin mei 2011. Staf Van Riel zal hierover nog
communiceren.

