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Agenda BHC Eikhold 17-1-2018 

1. Opening 

2. Mededelingen en vaststellen agenda 

a. Laptop PR 

Er is een bruikleenovereenkomst opgesteld voor de laptop van de PR, kan 

uiteraard ook in eventuele toekomstige gevallen gebruikt worden. De laptop is 
inmiddels in gebruik. 

b. Voordrachten BHC 

Nog niets op vernomen. Stand van zaken? 

c. Actuele huiswachtenlijst 

Er is inmiddels een actuele huiswachtenlijst beschikbaar die door de 
huiswachtcoördinator in een gedeelde OneDrive-map wordt geplaatst en ter 

inzage staat voor AMS, secretaris en vrijwilligerscoördinator. 

3. Ingekomen stukken 

 a. Verwarring hw-emailaccounts 

Frank Wester heeft de aandacht gevestigd op het bestaan van het 
emailaccount hweikhold@nivon.nl, naast het thans gebruikte 

eikhold.hw@nivon.nl. Dat blijkt tot de nodige verwarring te leiden. Het 
eeerstgenoemde account is alleen bedoeld voor communicatie tussen de 
zittende huiswacht en de AMS, het dient niet gebruikt te worden om de hw-

coördinatoren te contacteren. 

 b. Samenwerking Groupon Travel 

Verzoek binnengekomen om contact op te nemen voor het verzorgen van een 

of meerdere campagnes. Bijlage: email Groupon Travel.  

 

4. Notulen 20/12/2017 

5. Brandweerrapportage en gevolgen 

Het rapport van de brandweer noopt tot forse investeringen. Op 27 januari is er een 
bijeenkomst met de voorzitters op het Landelijk Bureau in Amsterdam om de 
investeringsaanvragen te bespreken. Hiervoor standpunten formuleren. 

6. Boom-rapportage, verduurzaming / Green Key 

Er is contact geweest met Kees Hogervorst over het duurzaamheidsfonds. 
Energiebesdparende maatregelen kunnen voor 50% uit dit fonds betaald worden. 
Hiervoor moeten offertest worden ingediend, voor maatregelen die in de Boom-

rapportage prioriteit 1 gekregen hebben wordt dit doorgaans toegekend. 
Goedkeuring door directeur Nivon. Er dient een uitvoeringsplan opgesteld worden 
(wat doen we dit jaar, wat het volgend jaar, enz.), met daarin ook de voor Green Key 

noodzakelijke maatregelen. 
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7. Exploitatiecijfers 

Door problemen met de software is een en ander eind vorig jaar vertraagd. Cijfers tot 
en met november zijn inmiddels beschikbaar, wellicht op de vergadering ook die van 

december. 

8. NLdoet 

Als wij als Eikhold willen meedoen met een Nldoet-project moet dat tijdig met een 
beschrijving aangevraagd worden. 

9. Verwenweekend 

Planning en communicatie 

10. Huiswacht(coördinator)problematiek 

11. Telefooninstallatie 

De huidige telefooninstallatie heeft een te beperkt bereik. Installatie van een of 

meerdere zogenaamde repeaters zou hier oplossing kunnen brengen. Compatibiliteit 
huidige toestellen checken, anders nieuwe toestellen met repeaters aanschaffen? 

12. Actiepuntenlijst 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 


