
Verslag bijeenkomst Adviesraad Wonen Plus 

Datum  :  4 april 2022                                                                                                  
Tijdstip  :  10.00 - 12.00 uur 
Locatie  :  De Alkenhorst 
Aanwezig  :  Rob, Ton, Tineke, Jolanda, Diana, Angelique, en Iet    

1. Opening 
Rob opent de vergadering en introduceert Diana de Lange als nieuw lid van de Adviesraad. 

2. Verslag vorige bijeenkomst 28 februari 2022 
Verslag goedgekeurd. Op agendapunt 7 kwam nog de vraag wat er met de giften en restanten 
van de Alkmaarpas gebeurd. Enkele aanvullingen volgen in agendapunt 3. 

3. Mededelingen 
De acties van WonenPlusWelzijn in de Stadskrant hebben toch een klein vervolg. Het weglaten 
van de mededeling dat deze diensten enkel voor de buitengebieden geldt, zou vanaf nu 
duidelijker dienen te zijn. Telefonische wordt dit wel verteld, verzekerden zij. 
Voor de bestuursvergadering dienen we naast het Jaarverslag, nog enige punten aan te 
leveren.Rob heeft deze taak op zich genomen O.a.: 
- PR verwachtingen en hoe gaan die zich in de toekomst profileren 
- doelgroepen, hier bestaan verschillende meningen over 
- reglement, tekstueel aanpassen op nieuwe leden 
- samenstelling Adviesraad  

4. Vragenlijst m.b.t. eindejaarsgeschenk 
Het best is de vragenlijst via Inge te laten verzenden. Zij beschikt over de e-mailbestanden. 
Een begeleidend schrijven wordt door Angelique verzorgt. De retour gezonden mails worden 
doorgehaald naar het adres van de Adviesraad. 

5. Pr Vorderingen  
Nog niets bekend van de aanpassingen van de leaflets en de eventuele kalender  

6. Voortgang nieuwe en aftredende leden van de Adviesraad. 
Mevr. Tromp en Piet Kreetz hebben niet meer gereageerd op de oproep en zullen een 
afmelding ontvangen. Alle lijsten; adressen e.d. worden geüpdatet.  

7. Actielijst 
De actielijst wordt aangepast 

8. Rondvraag. 
Ton vraagt of alle documenten van de afgelopen jaren zijn opgeslagen. Dat wordt door 
Angelique en Iet bevestigd. Bij de bestuursvergadering  van 10 mei 17.15 uur zijn Rob, Iet en 
Jolanda in ieder geval aanwezig. Verhoging van benzinekosten, dit wordt gecontroleerd via de 
bekende kanalen. In de Daalmeer komen een Buurtbakkie, met een bakfiets of in het 
buurtcentrum. 

9. Afsluiting en bepalen nieuwe bijeenkomst; 9 mei om 10 uur in de Alkenhorst


