Bestuur
Wijkvereniging Refelingse Erven
van
Mieke Bon
aan
Leden vereniging
onderwerp
Notulen jaarvergadering 29 maart 2006
Plaats
Aanvang

telefoon
040-2841361

datum
30 maart 2006.

: de Mijlpaal, locatie Brabantring
: 20.00 uur.

Aanwezig: Leo Beckers, Ingrid van Kempen, Iet Schnitger, Margriet Bastiaansen, Wim Luijten,
G. Dekkers, H. Krooijmans, Hans Lammers, Jan van Laar, Ad Stoop, G. Wilbrink, P. Aarts,
Herman Kappelhof, Tom Maertens, Theo Swinkels, Richard Braams, Pieta Tomas, Frans van
Dal, G. van Ulden.
Afwezig, met kennisgeving: Fam. Munnik, Sanders, Geurts, Schipper, Vermeltfoort,
Koppelmans.
1. Geen aanpassingen op de agenda.
• Er heeft zich (niemand) aangemeld als kandidaat bestuurslid.
2. Notulen ledenvergadering 2 maart 2005.
In RE-nieuws vorig jaar is er een korte samenvatting geplaatst.
Er zijn een aantal kopieën ter inzage uitgereikt.
Geen opmerkingen. Notulen worden vastgesteld, met dank aan de notulist.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
• Aantal aanwezige leden 19.
• Aantal afmeldingen 6.
• Het aantal leden van de vereniging is: 120.
• Contributie betaling: tot nu hebben 86 leden betaald.
Namens de penningmeester s.v.p. de contributie van Euro 10,00 overmaken op
bank rekening: 51.28.93.934 t.n.v. penningmeester M.T.M. Bastiaansen, RE 16,
Nuenen. Er komt nog een oproep in RE-Nieuws.
Bezorging RE-nieuws alleen aan de leden door de leden van de redactie en
activiteitencommissie.
• Redactie:
Tom Maertens, hoofdredacteur van RE-nieuws, wil nog wel medewerker zijn in de
redactiecommissie, maar stoppen met de productie van het krantje. Bij Mieke Bon
hebben zich twee leden aangemeld die zitting willen nemen in de commissie:
Lonneke Vermeltfoort (nr 68) en Jacqueline van Dijk (nr 119).
• Website van de wijkverenging:
Eind 2005 is de website van wijkvereniging Refelingse Erven van start gegaan. Na
enkele discussies over de inhoud door bestuursleden en de leden van de redactie
commissie is Frans van Dal aan de slag gegaan. Hij heeft een fraaie website
ontworpen, die nog wel aangevuld met informatie moet worden. Het adres van de
website is: www.refelingseerven.nl
• Buurtpreventie:
Door omstandigheden is de aanpassing van de meldingsformulieren vertraagd. Er
komen nieuwe formulieren met uitleg over het hoe en waarom. Wij vragen alle
wijkbewoners om deze formulieren in te vullen en in te leveren: deze formulieren
zijn een hulp voor de politie om daders op te sporen en eventueel aanvragen om
maatregelen bij de gemeente te onderbouwen.

•

•

•

Wijkgerichte aanpak:
Via dhr. Braams werd de wijk attent gemaakt op het nieuwe gemeenteproject
wijkgerichte aanpak. De eerste gesprekken zijn gevoerd en we hebben besloten
ons hierbij aan te sluiten. Het is een proefproject om te komen tot meer inspraak
van de bewoners in de gemeentelijke voorzieningen zoals openbaar groen en
andere infrastructurele zaken. Daarnaast gaat ook het sociale een rol spelen ivm
de invoering van de wet WMO. Er komt een enquête om een beter inzicht te krijgen
in de behoeften van de wijk. Meer informatie hierover krijgt u via RE-Nieuws.
Verkeersoverlast:
Onze discussie met de gemeente verliep anders dan gepland: door de toegekende
subsidie van de SRE voor de rotonde Klamperlaan – Smits van Ooijenlaan werd
deze versneld ingevoerd. De rotonde werd aangelegd en de Klamperlaan en de
Smits van Ooijenlaan werden voorzien van Zeer Stil Asfalt. Ook kwam er op de
Klamperlaan een 30-km zone. Het groen langs de Klamperlaan werd ook opnieuw
aangelegd.
Vergaderschema bestuur 2006.
De vergaderingen worden bij toerbeurt bij een van de bestuursleden gehouden en
zijn openbaar. Op 12 juni op nr 123, 11 september op nr 108, 27 november op nr
71. Graag bij komst dit even laten weten bij de voorzitter.

4 Verkiezing stemcommissie.
Aanwijzen drie aanwezigen uit de vergadering:
1. Pieta Tomas 2. Frans van Dal 3. Hans Lammers.
5. Financieel verslag 2005.
Het beginsaldo was €1324, het eindsaldo €1561,72. De winst wordt wat lager,
omdat de rekening van de laatste RE-nieuws nog niet binnen is. Alles wat we
overhouden bewaren we voor het 35-jarig jubileumfeest volgend jaar.
De binnengekomen contributie was €1195, advertentie-inkomsten (Kernkwartier)
bedroegen €75. De evenementen kostten afgelopen jaar €333,65. De kosten voor
het bestuur waren erg hoog, €491,37, dat komt omdat we twee partytenten gekocht
hebben.
6. Verslag kas commissie.
Kas commissie is bij de penningmeester geweest. Miep Luken is niet aanwezig, Jan
van Laar deelt mee dat hij de boeken keurig in orde aangetroffen heeft. Hij heeft
geen aanmerkingen.
Voorstel tot decharge van de penningmeester wordt met algemene stemmen
aangenomen.
7. Begroting voor 2006 en vaststelling contributies 2007.
Contributie 2006 €1000, drukwerk wijkkrant €400, evenementen €500, website €50,
kosten bestuur €100, onvoorziene uitgaven €25.
Er is een nadelig saldo van €75, maar omdat we de contributie van 100 leden
begroten, terwijl we er 120 hebben, is dat geen risico. Bovendien kost de website
volgens Frans van Dal maar €16 per jaar.
Vastgesteld voor 2006:
Contributie
Sponsor 1 jaar
€
Sponsor voor het leven

€ 10,00
10,00
€ 100,00

Op grond van de begroting van 2007 wordt voorgesteld om de contributie per 1
januari 2007 te handhaven op €10 per jaar. Dit voorstel wordt unaniem aanvaard.

8. Jaarverslag 2005 van de vereniging.
Een opmerking: niet Frans van Hal, maar Frans van Dal is webmaster van de nieuwe
website. Jaarverslag wordt aanvaard.
9. Er is geen behoefte aan een pauze.
10. Bestuursverkiezing:
Niet nodig, want geen kandidaten aangemeld.
Margriet Bastiaansen, aftredend, benoembaar, Ingrid van Kempen, aftredend,
benoembaar.
Bestuur benoemd bij enkele kandidaatstelling.
11. Benoeming diverse commissies:
Van de vergaderingen moeten verslagen worden gemaakt. Een kopie graag naar de
secretaris.
11.1. Redactie commissie.
Leden: Frits van Hal, Tom Maertens en vanuit het bestuur Iet Schnitger.
Nieuwe leden: Lonneke Vermeltfoort, Jacqueline van Dijk. Mieke Bon wil na
augustus in de commissie zitting nemen, eventueel als hoofdredacteur,
wanneer Tom daarmee stopt. Richard Braams wil wel schrijven voor het
krantje, maar niet in de commissie.
11.2. Activiteiten commissie.
Leden: Marga Dubois, Christien ter Huurne, Mirjam Keiren, Jeanne Lammers,
Peter Passier, Pieta Tomas, Ingrid Willems en Marjolein Bouten. Vanuit het
bestuur: Wim Luijten.
Er is een nieuw wijkorkest opgestaan dat op het feest voor de muziek gaat
zorgen.
In 2007 bestaat de wijk 35 jaar, dan gaat de activiteitencommissie iets extra’s
organiseren.
11.3. Kas commissie.
Leden: Jan van Laar en Miep Luken.
11.4. Wijkvoorzieningen commissie.
Leden: Leo Beckers, Bram Derksema en Tom Maertens.
Drie man is wat weinig, maar we wachten even de vorderingen rond de
wijkgerichte aanpak af. Als vanuit drie wijken (Molvense Erven, Tweevoren en
het Puyven) vertegenwoordigers komen, wordt de groep die met de gemeente
gaat onderhandelen, vanzelf groter.
11.5 De website. Reactie van de aanwezigen: het ziet er prachtig uit. Volgens
beheerder Frans van Dal is er wel behoefte aan input vanuit de wijk. Nieuws,
foto’s en advertenties zijn welkom! Er is ook een gastenboek, waar oproepjes
en reacties geplaatst kunnen worden. De op-een-na-laatste RE-nieuws wordt
geplaatst op de site. Niet de allerlaatste, want die is exclusief voor leden.
12. Rondvraag: Geen.
13. Sluiting.

