Bestuur
Wijkvereniging Refelingse Erven
van
Mieke Bon
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040-2841361

Notulen jaarvergadering 25 maart 2009
Plaats
Aanvang

3 april 2008.

: de Mijlpaal, locatie Brabantring
: 20.00 uur.

1. Opening en vaststelling van de agenda.
Huishoudelijke mededelingen:
Iet Schnitger zit de vergadering voor, verontschuldigt Leo.
Op de vraag of er kandidaten zijn voor het bestuur, meldt zich niemand.
• Agenda vastgesteld
2. Notulen ledenvergadering 20 maart 2008.
In RE-nieuws vorig jaar is er een korte samenvatting geplaatst; op de website van de vereniging
zijn de volledige notulen gezet.
Opmerkingen: Nies van Veenendaal: de wandelclub en de leesclub zijn niet speciaal voor
55plussers. Jongeren mogen ook meedoen. Nies zorgt dat dat aangepast wordt in het
wijkkrantje.
Notulen vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
• Aantal aanwezige leden: 14: Ingrid van Kempen, Iet Schnitger, Wim Luijten, Mieke Bon,
Peter en Margriet Bastiaansen, Bert Janssen, Jan Dekkers, Nies en Piet van Veenendaal, Pieta
Tomas, Jeanne Lammers,Henk van de Akker, Hein Melai.
• Aantal afmeldingen:1: Leo Beckers,
• Het aantal leden van de vereniging is: 114 (januari 2009)
• Contributie betaling: tot nu hebben 77 leden betaald (maart 2009).
Bezorging RE-nieuws alleen aan de leden door de leden van de redactie en activiteiten
commissie.
Namens de penningmeester 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.
• Bestuur:
De meeste bestuursleden zitten al langere tijd in het bestuur en worden een dagje ouder.
Sommigen zitten al vanaf de oprichting in het bestuur. Voor de vereniging zou het goed zijn, dat
er andere bewoners in het bestuur zitting zouden nemen. Met name jongere wijkbewoners. Het
bestuur doet daarom een dringend beroep op de leden van de vereniging het stokje over te
nemen.
• Redactie:
De redactie probeert viermaal per jaar een wijkkrantje uit te brengen. De redactie zit daartoe
dringend verlegen om kopie vanuit de wijk en de diverse commissies.
• Website van de wijkverenging:
Eind 2005 is de website van wijkvereniging Refelingse Erven van start gegaan. Intussen is deze
website flink aangevuld, maar er is dringend behoefte aan informatie uit de wijk.
Wetenswaardigheden uit het heden maar ook uit het verleden kunnen de website verlevendigen.
Alle wijkbewoners kunnen via de webmaster Frans van Dal (webmaster@refelingseerven.nl)
wetenswaardigheden enz. op de site laten plaatsen. Het adres van de website is:
www.refelingseerven.nl
Hein Melai wil meewerken aan de website. Hij ziet daarin ook mogelijkheden om te bezuinigen
op het krantje, want wat op de site staat hoeft niet in de krant. Graag wil hij een keer
brainstormen met de redactie. (zie verder punt 11.1)
• Buurtpreventie:

De meldingsformulieren zijn nu ook invulbaar via de website van de vereniging. Onderzocht
wordt of de ingevulde formulieren vandaaruit rechtstreeks naar de politie kunnen worden
gestuurd.
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 kunnen sporen en eventueel aanvragen om
maatregelen bij de gemeente te kunnen onderbouwen.
De laatste tijd wordt er regelmatig ingebroken in onze wijk. Het verzoek aan alle bewoners van
de politie en de coördinatoren is om in de wijk goed te letten op personen en voertuigen die er
niet thuis horen en verdacht zijn.
Vraag van Nies van Veenendaal: hoe zit het met de donkere plekken in de wijk?.
Bij de achterkant van nummer 38 is nu altijd licht. Dat ziet er een stuk veiliger uit. kan dat niet op
meer plekken? Volgens Peter Bastiaansen heeft verlichting de aandacht van Buurtpreventie..
• Platform Nuenen Zuid:
Het is de bedoeling dat heel Nuenen Zuid in één platform komt.
Voor de wijk nemen Wim Luijten en Aag van Soerland deel aan de bijeenkomsten bij de
gemeente. De uitwerking van een verdere uitbouw naar een definitief overlegplatform ligt nog bij
de gemeente. Er wordt goed samen gewerkt met elkaar en met de ambtenaar bij de gemeente.
De coördinatie binnen het gemeentehuis loopt nog niet goed, waardoor alles vast lijkt te lopen.
Hier wordt nog actie op ondernomen. Veiligheidscoordinator Frits Driessen moet zijn aandacht
nu verdelen tussen meer wijken.
•
Wijkvoorzieningen:
Er is vorig jaar een brief naar de gemeente gestuurd over de situatie (verloedering) van de wijk.
Hierop is nog geen reactie gekomen. Ook van de toegezegde terugmelding na het bezoek van B
en W aan de wijk is niks terechtgekomen. Wel zijn er op diverse plaatsen in de wijk activiteiten
ontplooid. Het lijkt erop dat persoonlijk vaak aan de bel trekken meer resultaat oplevert dan het
schrijven van brieven en voeren van gesprekken namens de vereniging. Het advies is dan ook:
bel of mail naar de gemeente met alle klachten die je hebt met een kopie aan de commissie
wijkvoorzieningen.
De Refelingse Erven staat al lang op de lijst om gerenoveerd te worden, bijvoorbeeld een
complete herbestrating. In het Puyven, een jongere wijk, is dat al gebeurd. Blijkbaar hebben ze
daar een betere ’kruiwagen’.
De waterpartijen zijn op dit moment schoongemaakt. Alleen moet de rommel nog opgeruimd
worden. Langs de Peellandlaan is het al netjes. Na de schoonmaakactie gaan de waterpartijen
over naar het waterschap. Echter: dit was een al geplande schoonmaakactie.
•
In het kader van de WMO wordt er door een werkgroep samen met buurtpreventie
nagedacht over hoe het noaberschap (burenhulp) op een eenvoudige wijze ingevoerd en
ingevuld kan worden in onze wijk. Er is een kleine enquête geweest. 78 mensen hebben
aangegeven een of andere vorm van hulp te willen geven. De verdere uitwerking is door drukke
werkzaamheden van de leden van de werkgroep vertraagd.
• Verkeersoverlast:
Dit was vorig jaar speerpunt van buurtpreventie. Binnen onze wijk is er nog steeds sprake van
verkeersoverlast: de Helmondweg, de Smits van Ooijenlaan en de Klamperlaan (geluid), de
bewoners van o.a. de Witte die onze wijk als sluiproute gebruiken. Er zijn problemen met het
parkeren van auto’s. Op de Klamperlaan staan 30km borden, maar officieel mag er nu nog 50
gereden worden. Uiteindelijk moet heel Nuenen zuid 30km zone worden; Lijkt tamelijk zinloos,
zeker als er niet gehandhaafd wordt. Het was niet mogelijk om van onze wijk een woonerf te
maken, daarvoor hebben we blijkbaar niet voldoende parkeerplaatsen, aldus Peter Bastiaansen.
4 Verkiezing stemcommissie.
De aanwezigen besluiten een stemcommissie aan te wijzen als er daadwerkelijk gestemd gaat
worden.
5. Financieel verslag 2008.
Penningmeester Margriet Bastiaansen leest het financieel verslag voor.
Bij de begroting gaan we altijd uit van 100 leden, terwijl het er meestal meer zijn. Dat bedrag
zorgt dan voor een extra buffer.
Het verslag wordt goedgekeurd.

6. Verslag kas commissie.
Kas commissie is bij de penningmeester geweest. Een van de leden, Nies van Veenendaal, is
aanwezig, doet verslag.
Voorstel decharge verlening voor het bestuur: wordt unaniem aangenomen. Met dank aan de
kascommissie.
7. Begroting voor 2009 en vaststelling contributies 2010.
De begroting was dit jaar moeilijk. Er zijn het afgelopen jaar een groot aantal kosten geweest die
niet begroot waren. Daarnaast is er door de activiteiten commissie gevraagd meer geld te
begroten. Dit zou er toe leiden dat we helaas de contributie erg fors zouden moeten verhogen.
Van 10 euro naar 12,50 euro.
Sommige leden zijn tegen meer geld voor de act. commissie. Men vindt dat er meer gedaan
moet worden, ook tijdens het wijkfeest. Reactie act. commissie: we kunnen niet meer doen, want
er zijn te weinig mensen die meehelpen. En tijdens de middagactiviteiten die voorheen
georganiseerd werden, kwamen altijd maar 4 of 5 mensen opdagen. Voor de paasactiviteit geldt
hetzelfde. Blijkbaar is er geen behoefte aan.
Ook wordt het springkussen ter discussie gesteld, vanwege de prijs. Volgens de act. Commissie
is iets dergelijks echt nodig. Doordat de kinderen zoet zijn, blijven de ouders ook langer.
Maar het belangrijkste is: er is behoefte aan extra mankracht, vooral jongeren.
Wim Luijten wil nog wel een compliment geven aan de activiteitencommissie voor het feest van
afgelopen jaar. Vooral het maken van de draak is erg veel werk geweest.
Misschien valt bij het krantje nog wat te bezuinigen. Vooral als uit de enquête blijkt dat mensen
geen behoefte hebben aan RE-Nieuws. Al kunnen we dit jaar nog niet naar 3x per jaar. De
adverteerders hebben als voor vier maal adverteren in 2009 betaald.
Peter Bastiaansen: is er bij de gemeente geen subsidie te halen? Antwoord: daar hebben we
geen recht op want ‘we zijn geen vereniging met volledige rechtsbevoegdheid’. Maar dat is
alweer een paar jaar geleden, misschien zijn de regels veranderd. Secretaris Mieke Bon zegt toe
dit uit te zoeken.
Vraag: wat zijn de kosten bestuur? Antwoord penningmeester Margriet Bastiaansen: Kamer van
Koophandel, bankkosten, bloemetje voor mensen die afscheid nemen uit een commissie, een
attentie bij overlijdens etc.
Voorzitter Iet Schnitger: we zouden meer leden moeten hebben, dan kan de contributie
gehandhaafd blijven op 10 euro.
Reeds vorig jaar vastgestelde contributie voor 2009 blijft:
Contributie
€ 10,00
Sponsor 1 jaar € 10,00
Sponsor leven
€ 100,00
Op grond van de begroting van 2009 wordt voorgesteld om de contributie per 1 januari 2010 te
verhogen naar € 12,50 per jaar. Het voorstel wordt afgewezen. Eerst kijken of er bezuinigd kan
worden, of meer lezen zien te krijgen. De contributie blijft zoals die was.
8. Pauze.
9. Jaarverslag 2008 van de vereniging.
Goedgekeurd.
10. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster en meteen weer benoembaar: Margriet Bastiaansen en Ingrid van
Kempen.
Aangemelde kandidaten: .…
•
Geen kandidaten: bestuursleden benoemd bij enkele kandidaatstelling.
Voorzitter
Vicevoorzitter

: Leo Beckers, niet aftredend.
: Iet Schnitger, niet aftredend.

Secretaris
Penningmeester
Leden

: Mieke Bon, niet aftredend.
: Margriet Bastiaansen, aftredend, herbenoemd.
: Wim Luijten, niet aftredend.
: Ingrid van Kempen, aftredend, herbenoemd.

11. Benoeming diverse commissies:
In iedere commissie, behalve in de kas commissie heeft bestuurslid zitting.
Algemeen voor alle commissies: Van de vergaderingen moeten verslagen worden gemaakt. Een
kopie gaat naar de secretaris.
Alle leden worden tijdens de vergadering benoemd.
11.1. Redactie commissie.
Huidige leden: Tom Maertens, Jacqueline van Dijk, Lonneke Vermeltfoort en Mieke Bon. Hein
Melai meldt zich om aan de website mee te werken. Zijn idee: meer kopij op de website zetten,
en die ook interactiever maken. Daardoor worden de kosten voor de site wel iets hoger, maar
het krantje kan dan dunner en dus goedkoper gemaakt worden.
Mieke Bon regelt dat er een brainstormbijeenkomst met Hein, Frans van Dal en de
redactiecommissie georganiseerd wordt.
Verder vraagt de commissie dringend meer kopij van de leden zelf.
11.2. Activiteiten commissie.
Leden: Kinderen: Christien ter Huurne.
Volwassenen: Jeanne Lammers, Ingrid Maertens, Céline Solé en Pieta Tomas.
50+ en bestuur: Wim Luijten.
Voor het feest wordt 60-er jarenmuziek gezocht.
11.3. Kas commissie.
Leden: Mevr. Dekkers en Mevr. van Veenendaal
Willen deze leden verdergaan, zijn er eventueel aanwezigen die in de kas commissie zitting
willen nemen?
Nieuw: Jeanne Lammers. Nies van Veenendaal wil nog wel een jaar zitting nemen in de
kascommissie.
11.4. Wijkvoorzieningen commissie.
Leden: Leo Beckers, Bram Derksema en Tom Maertens.
Drie man is eigenlijk te weinig. Niemand meldt zich.
11.5 WMO commissie.
In de werkgroep zitten Miep Luken, Leo Beckers, Tom Maertens, Ton Wijnands. De WMO
commissie wordt een soort sociale commissie.
12. Rondvraag.
Pieta Thoma: de oproep voor de jaarvergadering was te summier, daardoor zijn er zo weinig
leden. Het had wervender gemoeten. Hein Melai: op de website had er mee gekund. Die tip
neemt het bestuur mee voor volgend jaar.
Nies van Veenendaal: op het feest was er te weinig eten. Gaan jullie daar iets aan doen komend
feest? Antwoord act. Commissie: dit jaar weer een barbecue met vaste pakketjes.
13. Sluiting.
Iedereen bedanken voor hun komst. Korte samenvatting in de volgende uitgave van RE-nieuws
in de wijk. Het complete verslag wordt op de website geplaatst.

