Bestuur
Wijkvereniging Refelingse Erven
van
Mieke Bon

telefoon
040-2841361

Notulen jaarvergadering 20 maart 2008
Plaats
Aanvang

24 maart 2008.

: de Mijlpaal, locatie Brabantring
: 20.00 uur.

Aanwezig: Leo Beckers, Ingrid van Kempen, Iet Schnitger, Wim en Miep Luijten, Mieke Bon, Peter en
Margriet Bastiaansen, Aug van Soerland, Bert Janssen, Jan Dekkers, M. en H. Houbraken, H.
Krooijmans, Theo Swinkels, G. Willems, Nies en Piet van Veenendaal, Frans van Dal, Fred Weimar, J.
van Laar, Tom en Ingrid Maertens, Paulus Aarts, Pieta Tomas, Theo Hofmans.
Afwezig met kennisgeving: Miep Luken, Jenny Dekkers, fam. Steenman.
1.

2.

3.

Geen aanpassingen op de agenda. Opening vergadering.
Er wordt in onze wijk aanmerkelijk meer ingebroken dan voorheen. Leo Beckers verzoekt om
vooral alert te zijn en meldingsformulieren in te vullen. Hij geeft het woord aan Albert Scheepers.
Die vertelt kort iets over de beveiligingsavond die hij dinsdagavond 25 maart organiseert voor REbewoners. Die avond gaat vooral over: ‘hoe hou ik de dief tegen’.
Notulen ledenvergadering 21 maart 2007.
In RE-nieuws vorig jaar is een korte samenvatting geplaatst en er zijn een aantal kopieën ter
inzage uitgereikt.
Geen opmerkingen. Notulen worden vastgesteld, met dank aan de notulist.
Ingekomen stukken en mededelingen:
• Aantal aanwezige leden 21.
• Aantal afmeldingen 3.
• Het aantal leden van de vereniging is: 122.
• Contributie betaling: tot nu hebben 106 leden betaald.
Dat is een groot aantal. Deze leden krijgen van de penningmeester een compliment voor de
snelle betaling.
RE-nieuws wordt alleen aan de leden bezorgd. Dus wie op tijd betaalt krijgt ook de volgende
RE-nieuws in de bus.
S.v.p. de contributie van € 10,00 overmaken op bank rekening: 51.28.93.934 t.n.v.
penningmeester M.T.M. Bastiaansen, RE 16, Nuenen.
• Redactie:
Kopij gevraagd van wijkbewoners voor het wijkkrantje. Ook vanuit de diverse commissies is
nieuws welkom.
• Website van de wijkverenging:
Eind 2005 is de website van wijkvereniging Refelingse Erven van start gegaan. Intussen is de
site flink aangevuld. Wijkbewoners kunnen via de webmaster Frans van Dal
wetenswaardigheden enz. op de site laten plaatsen.
Het adres van de website is: www.refelingseerven.nl
Bij agendapunt 12 gaan we uitgebreid op de website in.
• Buurtpreventie:
De nieuwe meldingsformulieren zijn verspreid samen met uitleg over het hoe en waarom. Wij
doen vragen alle wijkbewoners om deze formulieren in te vullen en in te leveren: de
formulieren zijn een hulp voor de politie om daders op te kunnen sporen en eventuele
aanvragen om maatregelen bij de gemeente te kunnen onderbouwen.
Zie ook het verzoek van de politie om beter op te letten in de wijk, op personen en voertuigen
die hier niet thuishoren.
• Wijkgerichte samenwerking:
Voor de wijk nemen Aug van Soerland en Wim Luijten deel aan de bijeenkomsten met de
gemeente. Het proefproject is na een jaar geëvalueerd en wacht nog op een uitspraak van de

1

gemeente. Er wordt goed samengewerkt, zowel met elkaar als met een ambtenaar van de
gemeente.
• De WMO begint van de grond te komen. Op het ogenblik wordt er binnen buurtpreventie en bij
de gemeente nagedacht over hoe het noaberschap (burenhulp) op een eenvoudige wijze
ingevoerd en ingevuld kan worden. Er is een kleine enquête geweest. De resultaten worden
volgende week besproken. Ideeën hiervoor zijn welkom bij de coördinatoren en de leden van
buurtpreventie, Tom Maertens of Leo Beckers.
• Verkeersoverlast:
Langs de Smits van Oyenlaan is de geluidswal verzakt. Daardoor is er nog steeds sprake van
geluidsoverlast. Het stuk is te kort om snelheidsmetingen te doen.
Ook zorgen bewoners van de Witte Put voor overlast: zij gebruiken onze wijk als sluiproute.
Bovendien is er sprake van parkeerproblemen.
Opmerkingen en suggesties van wijkbewoners zijn welkom, die kunnen we weer meenemen
naar het overleg met de gemeente.
• Namens de commissie wijkvoorzieningen en buurtpreventie wordt er gewerkt aan een brief
naar de gemeente met daarin aandacht voor de achteruitgang van de wijk. Het groen, de
voetpaden, wegen enz. zijn toe aan een grondige opknapbeurt. Opmerkingen kunnen nog via
de wijkcoördinatoren worden ingebracht.
Volgens rioleringsontstoppingsbedrijf COR is de gemeenteriolering in onze wijk in slechte
staat. Dat zou er op kunnen wijzen dat de wijk gauw aan de beurt is voor renovatie.
4.
Verkiezing stemcommissie.
1. Piet van Veenendaal, 2. Theo Swinkels 3. Bert Janssen.
5.
Financieel verslag 2007.
Het beginsaldo was €1727,87 het eindsaldo €1530,43. De evenementen kostten afgelopen jaar
€1537,44, maar brachten ook €363,95 op (onder meer door de verkoop van drankjes tijdens het
wijkfeest). Door ledencontributie kwam €1215 binnen.
6.
Verslag kascommissie.
Kascommissie is bij de penningmeester geweest. De beide leden Miep Luken en Jenny Dekkers
zijn niet aanwezig. Ze hebben wel gezorgd voor een schriftelijk verslag, dat door de voorzitter
voorgelezen wordt. Het verslag wordt door de aanwezige leden goedgekeurd. Het voorstel tot
décharge van de penningmeester wordt met algemene stemmen aangenomen.
7.
Begroting voor 2008 en vaststelling contributies 2009.
Inkomsten : contributie 2008 €1000. Uitgaven: drukwerk wijkkrant €350, evenementen €500,
website €50, kosten bestuur €100, onvoorziene uitgaven €25.
Er wordt €1000 aan inkomsten begroot, maar er zijn eigenlijk 128 leden. Bovendien zal het
wijkfeest niet alleen kosten, maar ook inkomsten, bijvoorbeeld door de verkoop van drankjes, met
zich meebrengen. Het nadelig saldo zal uiteindelijk dus niet hoog zijn.
Veel evenementen zijn er niet, de paasactiviteit is al afgelast, dan gaat het dus alleen maar om het
wijkfeest.
Op grond van de begroting van 2008 wordt voorgesteld om de contributie per 1 januari 2009 te
handhaven op €10 per jaar. Dit voorstel wordt unaniem aanvaard.
8.
Jaarverslag 2007 van de vereniging. Een leespauze, die meteen ‘de pauze’ is, wordt ingelast,
zodat iedereen het kan lezen. Geen vragen/opmerkingen, het jaarverslag wordt goedgekeurd.
9.
Bestuursverkiezing:
Niet nodig, want geen kandidaten aangemeld.
Leo Beckers, aftredend, benoembaar, Wim Luijten, aftredend, benoembaar.
Bestuur benoemd bij enkele kandidaatstelling. De voorzitter vindt wel dat de bestuursleden al te
lang zitten, vers bloed is gewenst. Suggestie van Ingrid Maertens: een wervingskraampje tijdens
het wijkfeest.
10. Benoeming diverse commissies:
In iedere commissie, behalve in de kas commissie heeft een bestuurslid zitting.
Algemeen voor alle commissies: van de vergaderingen moet verslag worden gemaakt. Een kopie
gaat naar de secretaris.
10.1.
Redactie commissie.
Leden: Mieke Bon, Jacqueline van Dijk, Tom Maertens en Lonneke Vermeltfoort.
Kopij is meer dan welkom. Miep Luijten denkt erover na om lid te worden van deze commissie.
10.2.
Activiteiten commissie.
Leden:
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Kinderen: Christien ter Huurne. Een persoon is te weinig, meer commissieleden gezocht.
Volwassenen: Marjolein Bouter, Jeanne Lammers, Ingrid Maertens, Peter Passier en Pieta
Tomas.
50+ en bestuur: Wim Luijten.
De paasactiviteit is dit jaar komen te vervallen omdat er vorig jaar te weinig animo was. De
verwachting is dat volgend jaar weer meer kinderen de leeftijd van de doelgroep hebben. Nu zijn
er veel heel kleine kinderen.
Suggestie Miep Luijten: we zouden moeten weten wat de opbouw van de wijk is, zodat we
weten voor welke activiteiten eventueel interesse is. Leo Beckers vraagt het na bij de gemeente,
die moet dat precies weten. “Het valt immers precies in het straatje van de WMO”.
10.3.
Kas commissie.
Nieuwe leden: Nies van Veendendaal en Jenny Dekkers.
10.4.
Wijkvoorzieningen commissie.
Leden: Leo Beckers, Bram Derksema en Tom Maertens.
Drie man is wat weinig. Commissieleden gezocht!
11. Frans van Dal, de webmaster neemt het woord en vertelt dat hij behoefte heeft aan feedback. Alle
reacties, foto’s en dergelijk zijn welkom. Peter Bastiaansen vraagt of de website goed bezocht
wordt. Volgens Frans is het aantal unieke bezoekers lastig te meten. De leden vinden de site te
mooi om er niet meer mee te doen. We moeten hem meer promoten. Tip: een hele pagina in het
volgende wijkkrantje, over de website en met een interview met de webmaster. Idee van Pieta
Tomas: een soort e-mailabonnement. Iedereen die zich aanmeldt krijgt een e mail zodra er iets
nieuws op de website staat.
Leo Beckers: “We gaan in ieder geval technische gegevens over onze huizen op de site plaatsen.
En iedereen kan bijvoorbeeld namen en adressen van aannemers waar men goede ervaringen
mee hebt doorgeven aan de webmaster, zodat het op de site gezet kan worden”.
Fred Weimar biedt zich aan als redactielid, speciaal voor de website. Hij neemt contact op met
Frans van Dal. Miep Luijten wil wel stukjes schrijven over de activiteiten van de leesclub. Nies van
Veenendaal biedt aan de foto’s die zij maakt als ze met de wandelclub op stap is, naar de
webmaster te sturen. Tom Maertens gaat zich vanuit de redactiecommissie meer met de website
bemoeien.
12. Rondvraag:
Theo Hofmans vraagt aandacht voor de muziekavond. Er is nog maar één reactie binnen, van
iemand die wil komen luisteren. Hij gaat nog wel een keer de deuren langs, om muzikanten over
de streep te trekken.
Nies van Veenendaal vraagt wat er gebeurd is met de hangjongeren die zo duidelijk aanwezig
waren tijdens het bezoek van de gemeente aan onze wijk. Antwoord Leo Beckers: Jongerenwerk
is behoorlijk actief, maar de jongerenhuiskamer is maar een paar avonden per week open.
Volgens de politie Geldrop is Nuenen behoorlijk laks waar het jongerenwerk betreft.
Nog een keer Nies: wat was de insteek van de mini-enquête? Antwoord Leo: kortdurende
hulpvragen bij elkaar brengen. Er wordt al veel voor elkaar gedaan in de wijk, maar nog niet overal.
De enquête was vooral om te kijken of er draagvlak is voor een soort naoberschap.
13. Sluiting.
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