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1.Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, bij deze laatse
vergadering van 2017.
2.Mededelingen
-

Schenking:
De pelgrims Stichting Lourdeswerk Venray, van september 2017 hebben een schenking
gedaan aan de stichting.
Deze schenking zal gebruikt gaan worden voor misintenties, pelgrims Lourdeswerk
Venray

–

De bedevaarten Stichting Lourdeswerk Venray e.o. 2018 zullen zijn in mei en september.
In mei 2018 zal een vliegreis aangeboden worden.

- Van 23 t/m 28 mei 2018, max 35 personen. (alléén vliegreis)

In september 2018 zal zowel een vliegreis als busreis aangeboden worden.
-

Van 01 t/m 06 september 2018, max personen vliegreis 40.
Van 01 t/m 06 september 2018, max personen busreis 10.

3.In en uitgaande stukken
Ingaande stukken
De voorzitter en penningmeester hebben een mail ontvangen van de firma van Munster,
m.b.t. de belading van de aangeboden papier containers.
De firma van Munster heeft ook grafieken toegevoegd, die duidelijk maken dat de
beladingen (volle containers) diverse malen, beter kan. ( in 12 oktober

4. Bespreking en goedkeuring notulen 04 juli 2017
Punt 7) Wie gaat de website bijhouden ?
Er wordt besloten, dat Jos dit voor zijn rekening neemt, in samenwerking met de
secretaris. (voorstel Jacqueline)

5. Vrijwilligers papiercontainer
Er zijn drie vrijwilligers en één reserve voor de papiercontainers, deze regelen alles onderling.
Gerard als toezichthouder, m.b.t. de container aan en afvoer en afhandeling.

6. Data en prijzen Lourdesreizen 2018
De data voor de ‘Lourdesreizen 2018 zijn bij de mededelingen, vastgesteld.
De prijzen voor de lourdesreizen zijn in de vorige vergadering uitvoerig aan de orde
geweest. Voor alle duidelijkheid, de prijzen die berekend worden voor;
Pelgrims, Vrijwilliger, Verzorgenden en Bestuur die mee gaan met de
“Stichting Lourdeswerk Venray e.o”.

8. Evaluatie lourdesreis september 2017
- Opstapplaats Achen Airport, blijkt de ideale opstapplaats voor pelgrims, die naar Lourdes
gaan.
- Het ophalen van de koffers, na aankomst zowel in Lourdes als in Achen airport gaat het
met regelmaat fout.
Afspraak gaat worden: Alleen vrijwilligers halen koffer van de band , de koffers zijn
allemaal herkenbaar aan het paarse lintje, zo voorkom je onnodig letsel pelgrims.
- Er zal een draaiboek gemaakt moeten worden, hoe te handelen bij calamiteiten, gemaakte

afspraken handhaven, inschrijvingen pelgrims, enz.
Jaqueline en Gerard nemen dit voor hun rekening.
- Er moet een nieuw bord komen bij de container, Hubben hof.
De tekst die er nu opstaat blijft, de openingstijden enz.
Sjaak neemt dit voor zijn rekening. (besteld 13 oktober 2017)

9.) Rondvraag.
- Wanneer is de eerst volgende vergadering in 2018?
De eerst volgende vergadering zal op 22 februari 2018 zijn bij Gerard, om 19:30 uur

10 Sluiting,
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en dankt eenieder voor
hun inbreng en aanwezigheid.
Wellerlooi 14 oktober 2017
Sjaak Robben
Secretaris Stichting Lourdeswerk Venray e.o.
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