Bestuur
Wijkvereniging Refelingse Erven
Notulen Mieke Bon
Telefoon 2841361
m.bon@onsnet.nu

14 maart 2005

Jaarvergadering 2 maart 2005
Plaats: De Mijlpaal, locatie Brabantring.
Aanvang 20.00 uur.
Aanwezig: Leo Beckers, Mieke Bon, Margriet Bastiaansen, let
Schnitger, Ingrid van Kempen, Liza Jazenko, Koos Holleboom, Ad
Stoop, J. Sanders, Theo Swinkels, Hannie Munnik, Hans Munnik, J. van
Laar, Marijke Bartzke, Wim Luijten, Miep Luijten, C. Elberse, G.
Pieksma, Jan Kooijman, Herman Kappelhof, Loek Kappelhof, Riky
Willems, Gerard Willems, Carla Greene, Miep Luken.
Afgemeld: Sita en Rob Schipper, Jeanne en Hans Lammers, Jan Kooimans
en Thea van Geffen, Nies van Veenendaal.

1. De voorzitter, Leo Beckers, opent de vergadering en heet iedereen
welkom.
Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden aangemeld. De agenda hoeft
dus niet aangepast te worden i.v.m. bestuursverkiezingen.
2. De notulen van de jaarvergadering van vorig jaar, 17 maart 2004,
worden, met dank aan de notulist, vastgesteld.
3.Het aantal aanwezige leden is 24, het aantal afmeldingen 4.
De ledenstand van de vereniging is: 124. Tot nu toe hebben 56 leden
hun contributie betaald. S.v.p. de contributie van €10,00 overmaken
op bankrekening: 51.28.93.934 t.n.v. penningmeester M.T.M.
Bastiaansen, RE 16, Nuenen. Er komt nog een oproep in RE-Nieuws.
Bezorging van RE-nieuws doen we alleen bij leden van de
wijkvereniging, door leden van de redactie en de
activiteitencommissie.
Redactiecommissie: we zitten dringend verlegen om kopij
vanuit de wijk. Het blad wordt goed gelezen, maar we hebben ook
schrijvers nodig.
Buurtpreventie: door omstandigheden is de aanpassing van de
meldingsformulieren vertraagd. De voorzitter doet een oproep aan de
leden om ze wel in te vullen. De formulieren zijn voor de politie
een hulp bij het in kaart brengen van de overlast en om aanvragen
van maatregelen bij de gemeente te kunnen onderbouwen.
Verkeersoverlast: Discussie met de gemeente loopt nog.
Nieuwe ontwikkelingen zijn de toegekende subsidie van de SRE voor de
rotonde Klamperlaan – Smits van Ooijenlaan. Die komt er. Er is geen
geld voor 30km zones in Nuenen-zuid. U wordt op de hoogte gehouden
via RE-Nieuws.
Vergaderschema van het bestuur in 2005:
Woensdag 13 april om 20.00 uur bij Margriet Bastiaansen op nr 16.
Maandag 4 juli om 20.00 uur bij Mieke Bon op nr 113.
Maandag 28 november om 20.00 uur bij Leo Beckers op nr 71.
De vergaderingen zijn openbaar. Wie wil komen, graag even melden bij
de voorzitter.

4. Verkiezing stemcommissie: Gerard Willems, Koos Holleboom en Theo
Swinkels.
5. Het financieel jaarverslag 2005 wordt goedgekeurd, met dank aan
de penningmeester, Margriet Bastiaansen.
Er is een klein overschot in kas, dat is voor het 35-jarigfeest,
over twee jaar.
6. Jan van de Laar doet namens de kascommissie verslag. De
Kascommissie is bij de penningmeester geweest. De boeken zijn
gecontroleerd. Alles klopte. Décharge verleend voor het boekjaar
2004, aan penningmeester Margriet Bastiaansen.
7. Begroting en vaststelling contributies.
Op de begroting staat een bedrag van €426. Het bestuur heeft twee
partytenten gekocht. Die gaan zichzelf weer terugverdienen omdat er
bij feesten geen tent meer gehuurd hoeft te worden.
Een klein nadelig saldo (€201,02) is geen probleem, want we houden
elk jaar wel wat over.
De kosten voor de wijkkrant zouden iets op kunnen lopen, door een
grotere frequentie, meer pagina’s of een andere drukker.
Op grond van de begroting van 2005 wordt voorgesteld om de
contributie per 1 januari 2006 te handhaven op €10,00 per jaar.
Voorstel voor 2006:
Contributie €10,00
Sponsor 1 jaar €10,00
Sponsor leven €100,00
Met algemene stemming aangenomen.
8. Het jaarverslag van de vereniging is op de vergadering
uitgedeeld. Wordt ook in RE-nieuws gepubliceerd. Leo merkt op dat
hij de open dag van de jeu de boulesbaan, op 16 mei, niet in het
verslag heeft opgenomen, dat doet hij nog. Verder geen opmerkingen.
Jaarverslag wordt (met omissie)vastgesteld.
9. Geen pauze.
10.Er is geen bestuursverkiezing. De aftredende en opnieuw
benoembare bestuursleden Leo Beckers en Wim Luijten worden bij
enkele kandidaatstelling benoemd. De voorzitter doet wel een oproep:
sommige leden zitten al heel lang in het bestuur, het wordt hoog
tijd voor nieuwe mensen met nieuwe ideeën.
11. Van de vergaderingen van alle commissies moeten verslagen
gemaakt worden. Een kopie daarvan graag naar de secretaris (113).
Benoeming diverse commissies:
11.1 Leden redactiecommissie: Frits van Hal, Carla Greene, Tom
Maertens, Walter van Loon, Iet Schnitger.
11.2 Leden activiteitencommissie: Marga Dubois, Carla Greene, Mirjam
Keiren, Jeanne Lammers, Peter Passier, Pieta Tomas, Ingrid Willems,
Christien ter Huurne en Wim Luijten.
11.3 Kascommissie (van elk boeking moet een bewijsstuk zijn. De

kascommissie controleert dat steekproefgewijs): Jan van de Laar en
Miep Luken.
11.4 Wijkvoorzieningen. Leden: Leo Beckers, Bram Derksema, Peter
Passier, Cees Pel, Tom Maertens en Jan van de Wiel (contactpersoon
voor de gemeente).
12. Rondvraag.
Greetje Pieksma (36) is niet tevreden over het snoeiwerk van de
gemeente. Het is niet goed gedaan en de rommel wordt niet opgeruimd
Antwoord: de gemeente is bezig met een aannemer die in Tilburg de
plantsoenen onderhoudt. Die heeft waarschijnlijk wel verstand van
snoeien. Het moet nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden.
Bomen met een blauw kruis worden binnenkort gekapt. Niet mee eens:
bel 2631399.
Miep Luken (73) wacht nog steeds op een boom die bij haar achter het
huis geplant zou worden. Volgens Leo zal die niet komen, te duur.
Zelf planten heeft ook geen zin, wordt toch weer gesnoeid.
Nog een keer Miep: de WOZ-waarde is bijna verdubbeld. Leo: iedereen
die het er niet mee eens is, stuur de brief maar naar mij, dan kijk
ik met Cees Pel of we er wat van af kunnen krijgen. Binnen 6 weken
moet je een pro forma bezwaar indienen.
In de volgende RE-Nieuws komen we er op terug.
Herman Kappelhof (48) is ook niet tevreden over het snoeiwerk. Naast
zijn huis is het groen praktisch afgeschoren terwijl ze de wildgroei
hebben laten zitten.
Leo: in maart is er weer een bijeenkomst met Pierre van Mierlo. Hij
zal het meenemen.
Miep heeft een idee voor een ludieke actie: een garageverkoop in de
wijk organiseren. Miep doet een oproep in RE-Nieuws of benadert de
activiteitencommissie hierover.
Mevr. Sanders (169) heeft last van hondenpoep. Vooral het stuk stoep
richting Kernkwartier dat niet verlicht is, ligt vaak vol poep.
En als je vanaf de Vroente naar de Refelingse Erven loopt, is er een
stuk geen trottoir, dan moet je over de weg lopen. Kan daar niks aan
gedaan worden? En bij nr 169 om de hoek hangen de takken te ver over
de stoep heen, je bent verplicht om over de weg te lopen om geen
takken in je gezicht te krijgen.
Leo: hondenbezitters zijn in Nuenen verplicht om een zakje bij zich
te hebben voor de poep. Hij zal er een stukje over schrijven in RENieuws. De verlichting en de takken en het stuk stoep neemt hij ook
mee naar Van Mierlo.
Iet Schnitger (123) heeft na Ons Net een diepe kuil naast haar huis.
Volgens Leo gaat in de loop van volgend jaar de gemeente de straten
opknappen. Er is al een inspectieronde geweest. Onze wijk heeft geen
voorrang, want het schijnt elders nog erger te zijn.
13. Iedereen bedankt voor zijn/haar komst. Er komt een korte
samenvatting in de wijkkrant van half april. Iedereen wel thuis
gewenst.
Na afloop van de vergadering wordt nog een mooie videofilm vertoond
over de Refelingse Erven. De film werd gemaakt door Clemens Betting,
die eind vorig jaar plotseling is overleden.

