
 

 

2011-01-01 Duivelsei 

Knutselcie vergadering 

 
 
 
Opening 
 
De vergadering is om 17:30 geopend. 
Voorzitter: Bob 
Notulist: Jan 

 
Aanwezigen 
 
Aanwezig: Bob de Bouwer, Timon de Tijger en Jan Jansen zijn aanwezig. 
Afwezig: Niemand 
 
Agenda 
– Opening 
– Aanwezigen 
- Agenda 
- Planning nieuwe vergadering 
- Mededelingen 
- SPEM 
- Oude actiepunten 
– Evalueren afgelopen activiteiten 
– Komende activiteiten  
- Geld en Budget 
- WVTTK 
- Rondvraag 
- Overzicht Actiepunten 
- Sluiting 
 
 
Planning nieuwe vergadering 
 
De volgende vergadering is op 20 januari gepland, om 15:00 bij Bob thuis (Stationsplein 50). 
 
Mededelingen 
 
Er is taart! (Zie actiepunten) 
Jan gaat volgende week een week op vakantie 
 
SPEM 
 
Er is geen schriftelijke post 
Er zijn twee emails: 
Bestuur: bedankt voor de notulen en feedback op afgelopen activiteit (zie 'evalueren afgelopen activiteiten') 
Nomcie: Samenwerken lijkt ze een goed idee, willen meer informatie. Actiepunt Bob: Nomcie meer vertellen over 
gezamenlijke activiteit, kunnen zij eetpapier kopen? 
 
Oude actiepunten 
(Geel is nog te doen, groen is gedaan, rood is niet gedaan en gaat niet meer gedaan worden, blouw is nieuw) 
Bob: Nomcie mailen of ze willen samenwerken  
Bob: Bestuur notulen mailen 
 
Timon: Begroting aanpassen Moest nog dingen ontvangen van de Questor van bestuur, maar gaat volgende week 
lukken. 
 
Jan: Inkopen kerstkaartmaken doen (Action), max 15 euro 
Jan: Wilhelmus leren Hij heeft taart gebracht en de rest omgekocht zodat hij het niet hoeft te leren 



 

 

 
Iedereen: reclame maken voor kerstkaartmaken 
 
Evalueren afgelopen activiteiten 
 
– Kerstkaartmaken: Was groot succes, 10 mensen hebben goed meegewerkt, er zijn mooie kaarten gemaakt. Goede 
inkopen van Jan :) Bestuur raadt aan om volgende keer te controleren of er nog knutselspullen in de kast liggen, we 
hebben nog erg veel over van volgende keren. 
 
Komende activiteiten  
 
– Papieren hoedjes vouwen:  
Er moet nog papier worden gekocht. Actiepuntje Jan: papier kopen voor hoedjes vouwen. Verder is aankondiging 
naar bestuur gestuurd en komt alles goed :) 
– Origami met Eetpapier:  
Nomcie wil meewerken, hoera! We gaan vragen of zij het eetpapier kunnen kopen (moet ook in mail naar Nomcie, 
actiepuntje aangepast). We moeten nog een instructiefilmpje vinden. Actiepuntje Jan: instructiefilmpje origami 
vinden en downloaden 
 
Geld en Budget 
Timon is bezig met bijwerken begroting, wacht nog op bonnetjes Jan. Actiepuntje Jan: Timon bonnetjes van 
kerstkaartenmaken geven. 
 
WVTTK (dingen die belangrijk zijn en nog niet genoemd zijn) 
 
We moeten nog iets leuks doen voor Pasen! Iedereen nadenken over mogelijkheden! Actiepuntje iedereen: iets 
leuks bedenken om met Pasen te doen. 
 
Rondvraag (onbelangrijk maar leuk) 
 
Bob: Kunnen wij het maken? 
Rest: Nou en of! 
Jan: Zullen we nog een spelletje spelen? 
Timon: Ik heb Hanabi bij me!  
 
Overzicht Actiepunten 
 
Bob: 
Actiepunt Bob: Nomcie meer vertellen over gezamenlijke activiteit, kunnen zij eetpapier kopen? 
 
Jan: 
Actiepuntje Jan: papier kopen voor hoedjes vouwen.  
Actiepuntje Jan: instructiefilmpje origami vinden en downloaden  
Actiepuntje Jan: Timon bonnetjes van kerstkaartenmaken geven. 
 
Timon: 
Timon: Begroting aanpassen 
 
Actiepuntje iedereen: iets leuks bedenken om met Pasen te doen. 
Sluiting 
De vergadering is om 18:19 gesloten. 


