Vergadering BIN Braken van 08-05-2015
Aanwezig: Kristof Weyns, Luc Pacquée , Marcel Joosen, Staf Van Riel, Sven Vleugels, Finne Jacobs, Ronny Diels
Verontschuldigd: Stan Peeters
Agenda:
1.
Verslag vorige vergadering
2.
Actualiteit
3.
Kasverslag
4.
Planning Algemene Ledenvergadering op zaterdag 6 juni
5.
Samenstelling en verspreiding Nieuwsbrief

6.

Varia

•

Overlopen en goedkeuring van verslag van vorige vergadering

•

Actie 1 dag niet was een groot succes. +/-70 à 75 leden namen deel. Aanwezigheid van de burgemeester
werd zeer geapprecieerd. Opmerking: politie gaf weinig info. Ze namen gewoon deel aan de wandeling. Er
wordt gevraagd om deze actie in de toekomst te herhalen. Onderlinge contacten dragen bij tot een sociaal
sterke groep die preventie hoog in het vaandel draagt.

•

Actualiteit:
- Geen aanspreekpunt als BIN verantwoordelijke bij de politie. Wie gaat dit worden?
- Vergadering voor BIN verantwoordelijke PZ Grens en Zundert te Essen:
Buurtpreventie in NL betreffen mensen die opgeleid worden om dus een rondwandeling te doen. Dit in
beurtrol. Wordt via een APP doorgegeven aan de politie. Dit kan bij ons niet omwille van de wet op de privémilities.
- Weinig BIN-Flashes , na pensioen van Louis Van Den Buijs zijn er geen meer verstuurd door de politie. Staf
zal een mail sturen naar PZ-grens.

•

Inbraak bij Ronny Diels: Blijkt een heterdaad te zijn waarbij onze BIN niet werd opgestart. Hoe komt dit.
Normaliter moet CICANT de BIN opstarten. De werking van de politie op terrein was uitmuntend goed.

•

Nieuwsbrief: kleine aanpassingen, nadien mag die verstuurd worden. 450 exemplaren laten afdrukken. 150
wachelbergen tav Fine. Rest aan Staf. Eind mei (25 / 26 mei) worden de brieven gepost. Mail nieuwsbrief
idem.

•

256 leden, dd 08/06/2015.

•

Uitgaven: €330 euro 1 dag niet, €68,80 flunch, €14,95 belgacom, €31,41 website, €9 zichtrekening

•

Algemene ledenvergadering 06/06/2015 (18.00-20.30).
Voorstelling PPS zal niet gevraagd worden
aan de provincie , betreffende de noodnummers 101, 100 en
112.
- vraag aan de politie Hans Van Elstlande om fietsen te markeren.
- taakverdeling:
Sven, Fine en Luc onthaal / inschrijvingen / present uitdelen
Marcel en Staf : PR
Ronny en Christof : toogbediening
- BIN oproep dd 05/06/2015 om 19.30 uur ter aankondiging ledenvergadering door Sven.

•

Cadeautje: dit jaar niet. We gaan bekijken of dit invloed heeft op opkomst bij de ledenvergadering.
Nadenken over een cadeautje voor de ledenvergadering anno 2016. Mini-zaklampje? Fluo-spuitbus.

•

1 dag niet: gaan we dit volgende keer ook doen. Werd zeer positief onthaald. Als de provincie dit niet meer
gaat organiseren gaan we dit wel doen, we doen navraag bij de leden tijdens de algemene ledenvergadering.

