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Notulen BHC Eikhold 1-7-2020 

Aanwezig: 
Peter Snijders, voorzitter 

John Smits, secretaris/penningmeester 

Jo Heunen, vrijwilligerscoördinator 

Tim Wilberts, coördinator tuin 

Marijke Duysens, huiswachtcoördinator 

Mathieu Quaedvlieg, coördinator techniek 

Martin Quaedvlieg, coördinator huishouden 

Diana Snijders, aanmeldsecretariaat 

Paul Thewissen, Arbo-coördinator 

Toehoorder: Martin Schaakx 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Martin Schaakx is als aspirant-vrijwilliger bij de vergadering aanwezig als 

toehoorder. In het verleden is hij onder meer werkzaam geweest in 

medezeggingschapsraad van de Sphinx, als facilitair manager en als 

penningmeester. 

2. Mededelingen 

- Barbecue: we moeten even nadenken over de organisatie van een 

barbecue en eventueel een datum vastleggen, het is tenslotte al juli. 

Besloten wordt om de barbecue op 22 juli te organiseren. 

- Hornbach-pasjes: de aangevraagde Hornbach-profipasjes zijn 

gearriveerd. Peter en John stellen een gebruikersprocedure 

/gedragscode op.1 Het voordeel van de pasjes is dat alle aankopen 

maandelijks op een factuur komen en we niet meer alle losse 

bonnetjes in de boekhouding moeten stoppen. 

è Gebruikersprocedure profipasjes Hornbach (Peter, John) 

3. Ingekomen stukken 

a. Opzegging contract Pakkie-An: Pakkie-An heeft laten weten het 

contract met Eikhold per 1 september te beëindigen, omdat ze 

meer nadruk willen leggen op begeleiding en opleiding voor hun 

medewerkers, en dat betekent dat ze minder werkzaamheden 

voor klanten kunnen uitvoeren. 

Diana heeft al aangegeven dat zij en Marion een voorkeur hebben 

om weer met Mengelers in zee te gaan. Omdat zij tot 2019 al als 

wasserij voor Eikhold gefungeerd hebben kennen zij de 

procedures en wensen (en wij die van hen), zodat overgang 

zonder uitgebreide besprekingen vooraf en naar verwachting 

geruisloos kan plaatsvinden. 

	

1	Opgenomen	als	bijlage	bij	deze	notulen.	
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John heeft contact opgenomen en afgesproken dat Mengelers 

vanaf 1 augustus weer voor ons aan de slag gaat. Voor eventuele 

vragen en specifieke wensen kan contact met Mengelers worden 

opgenomen, in principe gelden de afspraken zoals die tot vorig 

jaar waren. De datum van 1 augustus is ook aan Pakkie-An 

doorgegeven als datum waarop de service door hen wordt 

beëeindigd. 

Af en toe wordt de mogelijkheid geopperd om over te gaan tot 

een lease-constructie van het linnengoed het verstandig geacht 

om het onderzoek hiernaar en de discussie hierover pas te 

starten als de voorraden beginnen te slinken. 

b. Exploitatiecijfers t/m mei 

Door de Corona-maatregelen zijn er in mei alleen kosten, geen 

opbrengsten. De vraag is hoe het Nivon met deze resultaten om 

gaat bij het bepalen van de investeringsruimte. Zolang er geen 

zicht is op de totale schade over dit jaar zal hier waarschijnlijk 

weinig duidelijkheid over komen. 

c. Communicatie Nivon over corona: de aanmeldsecretaris heeft 

gevraagd een richtlijn te geven voor het aantal mensen dat op 

een veilige manier op Eikhold kan verblijven. Dat aantal is 

moeilijk te bepalen, omdat het nogal verschil maakt of je, 

bijvoorbeeld, 30 alleenstaanden of 6 gezinnen van 5 personen 

hebt. 

Vooralsnog starten we met een maximum van 40, dan kunnen we 

een aantal weken kijken hoe dat in de praktijk gaat en vervolgens 

het aantal bijstellen. 

Voor het gebruik van de keuken wordt een kaartjes-systeem 

gemaakt en er komt een rooster waarin kan worden aangegeven 

wanneer mensen gebruik willen maken van de keuken. De 

huiswachten worden hierover geïnstrueerd. 

è Kaartjessysteem keuken maken (Diana) 

è Rooster en instructie huiswachten (Marijke) 

4. Vaststellen vergaderdata en midweek 

De rest van het jaar zullen we de BHC-vergaderingen op de eerste 

woensdag van de maand houden. 

De midweek wordt gehouden 21-24 september 2020. Zie ook punt 5 

5. Voorbereiding midweek 

De coördinatoren wordt er door Peter op gewezen dat voor de 

investeringsplannen 2021 een uitgewerkt voorstel inclusief eventuele 

offertes voorafgaand aan de midweek moet worden ingeleverd. 
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6. Overgang naar Triodos-bank 

Door de Corona-crisis is de overgang van ING naar Triodos wat blijven 

liggen. De komende weken moeten we de overgang zoveel mogelijk 

afronden, zodat via de ING-bank alleen nog opnames en stortingen 

plaatsvinden (Triodos beschikt niet over bankkantoren of pinautomaten). 

Alle bedrijfsmatige inkomsten en uitgaven moeten straks via Triodos 

verlopen. 

Voor de reguliere betalingen geldt dat we die vanaf 1/8 alleen nog via 

Triodos doen, voor automatische incasso’s moeten we bedrijven 

benaderen met de nieuwe bankgegevens. 

è Automatische incasso’s omzetten (John) 

7. Voorstellen van de studenten Toerisme Management uit Breda 

Doo een groep studenten is een rapport opgesteld over het werken 

binnen Eikhold, waarbij een aantal verbetervoorstellen wordt gedaan 

met betrekking tot de gehanteerde procedures. 

Het rapport wordt geagendeerd voor de midweek. 

8. Nieuwe vrijwilligers en taakverdeling 

Een aantal nieuwe (adspirant)vrijwilligers loopt op dit moment mee om 

Eikhold te leren kennen, alvorens ze definitief beslissen om op Eikhold 

vrijwilligerswerk te gaan doen. Om een beeld te krijgen van alle 

werkzaamheden is het prettig als ze met diverse medewerkers mee 

kunnen lopen. Jo regelt afspraken hierover met de coördinatoren. 

9. Stand van zaken: 

Gelet op de lange tijd die verstreken is sinds de laatste reguliere BHC 

krijgt elke coördinatoren de gelegenheid zaken onder de aandacht te 

brengen. 

a. Aanmeldsecretariaat:  

– geen opmerkingen; 

b. Huishouding:  

– geen opmerkingen; 

c. Huiswachten:  

– door huiswachten aangedragen verbeterpunten worden opgepakt, 

Marijke geeft dat aan de opstellers van de notitie door; 

d. Techniek: 

– vrijdag wordt naar de beveiligingscamera’s gekeken, die sinds enkele 

weken geen beeld meer geven 

- voor de door de huiswachten gemelde lekkage moet een dakdekker 

komen, deze komt vanmiddag 

- Legionella: er zijn offertes aangevraagd voor mogelijke oplossingen van 

dit wel erg hardnekkige probleem 
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e. Tuin:  

– bomendienst is geweest, komt nog een keer terug voor het onderzoek 

van twee bomen 

f. Vrijwilligers: 

Er vinden diverse gesprekken plaats. Met Ruben is contact opgenomen, 

hij komt weer, maar moest zich voor vandaag afmelden 

g. ICT: 

- Peter kan niet printen op de A3-kleurenprinter. John kijkt hiernaar. 

h. Arbo: 

- geen opmerkingen 

10. Rondvraag 

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 

11. Sluiting 

Peter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 12.20 uur. 


