
 

 

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wonen Plus 

 

Datum  :  01 Augustus 2022                               

Tijdstip  :  10.00 - 11.30 uur 

Locatie  :  De Alkenhorst  

Aanwezig  :  Angelique, Greta, Jolanda, Tineke en Ton  

Afwezig   :  Diana Lang 

Notulist   :  Jolanda Liefting 

        

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Tineke opent de vergadering. 

 

2. Verslag bijeenkomst 9 Mei 2022 

Verslag goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen 

- Angelique stelt zich voor aan Greta Tromp. 

- Greta is abonnee en heeft als zodanig contact met vrijwilligers. 

- Ton: Diana Lang stopt door persoonlijke omstandigheden met de Adviesraad. Angelique zal 

namens de Adviesraad d.m.v. een kaart haar sterkte toe wensen voor de toekomst. 

- Angelique: er wordt een betonboormachine aangeschaft voor de klusvrijwilligers.                                           

- Angelique heeft verslagen van Iet Timmermans ontvangen. Ton merkt op dat hij de 

verslagen wil vergelijken met wat er nu op de website van WonenPlus Alkmaar staat. 

- Ton geeft aan dat de goed gekeurde verslagen door Inge Zoet op de site van WonenPlus 

Alkmaar zijn geplaatst en voor eenieder te raadplegen.  

- Angelique vraagt aan iedereen om het Alkmaars Coalitieakkoord van de gemeente Alkmaar 

te lezen en eventueel met vragen hierover te komen. Zij zet het nog een keer op de mail. 

- Per 1 Januari 2023 komt er een nieuwe notulist. Tot die tijd is Jolanda Liefting onze notulist. 

- Verslag inventarisatie organisatie van Mireille volgende vergadering. 

 

4. Rolverdeling Adviesraad  

Per 1 Januari 2023 komt de nieuwe rolverdeling van de adviesraad aan bod en zal worden 

besloten wie, wat, wanneer. Op dit moment is het moeilijk de exacte invulling van de 

Adviesraad te beoordelen. Ook inbreng van vrijwilligers wordt gezocht. Behalve Ruud Oskamp 

is nog meer aanvulling nodig. 

 

5. Eindejaar enquête 

Ton geeft uitleg over de enquête en dankt Philia Wiedijk voor haar ondersteuning. 

De VVV-bon wordt door de meeste vrijwilligers gewaardeerd. De kalender niet zo. Angelique 

geeft aan dat als vrijwilligers de kalender willen zij hem in December bij de Alkenhorst op 

kunnen halen. Wij gaan hiermee akkoord. 

 

6. Adviesraad Public Relations 

Adviesraad moet zich beter profileren. Om dit mogelijk te maken wordt voorgesteld om een 

werkgroep PR te formeren. De samenstelling gaat plaatsvinden in het volgende overleg. 

Vergaderingen van de werkgroep kunnen ook via Zoom sessies plaatsvinden. Angelique gaat 

informeren bij de Waaier en team vrijwillig wat zij voor ons kunnen betekenen. 



 

 

 

 

7. Vergoedingen vrijwilligers 

Telefoon en auto vergoedingen voor vrijwilligers. 

Angelique gaat dit verder uitzoeken zij komt hierop terug. 

 

8. Rooster van aftreden 

Jolanda Toegetreden 01-03-2-2022   aftreden 01-03-2025  Na herbenoeming 01-03-2028 

Greta    Toegetreden 01-07-2-2022   aftreden 01-07-2025  Na herbenoeming 01-07-2028 

Tineke   Toegetreden 10-11-2-2017  aftreden 10-11-2020   Na herbenoeming 10-11-2023 

Ton       Toegetreden 01-01-2-2020  aftreden 01-01-2023   Na herbenoeming 01-03-2026 

 

9. Rondvraag 

Geen inbreng. 

 

10. Afsluiting en planning volgende vergadering  

Op 19 September 2022 om 14.00 uur. Let op, andere locatie: bij Jolanda Liefting thuis. 


