Bestuur
Wijkvereniging Refelingse Erven
van
Mieke Bon

telefoon
040-2841361

Notulen jaarvergadering 24 maart 2010
Plaats
• Aanvang

5 april 2010.

: de Mijlpaal, locatie Brabantring
: 20.00 uur.

Aanwezige leden: 22. Leo Beckers, Ingrid van Kempen, Iet Schnitger, Wim Luijten, Mieke Bon,
Peter en Margriet Bastiaansen, Jenny Dekkers, Nies en Piet van Veenendaal, Jeanne
Lammers, Jan van de Laar, Bram Derksema, J. Hendriks, H. Krooijmans, hr. En mevr.
Kappelhof, Marga Houbraken, Paulus Aarts, Pieter Tomas, Niek Dooren, Frans van Dal, Hein
Melai.

1. Opening en vaststelling van de agenda.
Aline Perdaen en Ismène Borgers van de Lev-groep vertellen na afloop van de jaarvergadering
iets over het servicepunt. Zij zijn al vanaf het begin aanwezig bij de vergadering om te weten te
komen wat er speelt in de wijk.
Op de vraag of er kandidaten zijn voor het bestuur, meldt zich niemand.
• Agenda vastgesteld
2. Notulen ledenvergadering 25 maart 2009.
Er stond een foute datum boven: 2008 moet 2009 zijn.
Notulen vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
• Aantal afmeldingen:1: Elly Jansen.
• Het aantal leden van de vereniging is: 132 (januari 2010)
• Contributie betaling: tot nu hebben 85 leden betaald (maart 2010). Dat is veel.
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
Daarnaast willen we een nieuwe rubriek met technische informatie gaan starten. Alle informatie
over onze woningen, aannemers, loodgieters waarover men tevreden is etc. is welkom. Ook

foto’s en bouwtekeningen. Svp naar leo Beckers sturen. J. Hendriks: we hebben geen
bestektekeningen, dus als iemand die nog heeft, graag even laten weten. Niek Dooren: alle
tekeningen vanaf het begin zijn welkom.
• 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.
Hendriks: ik heb gezien dat er bij de zandbak ietsverhandeld wrd. Drugs?
J. Dekkers: bij mij achter wordt drank gebruikt door jongeren.
Leo Beckers: dat moet je melden. Als er veel meldingen binnenkomen komt de politie een keer
extra kijken.
• Platform Nuenen Zuid:
Voor de wijk nemen Wim Luijten en Aag van Soerland deel aan de bijeenkomsten bij de
gemeente. Het platform is nu definitef van start gegaan en geeft regelmatig een Nieuwsbrief uit.
Deze wordt in de wijk verspreid
Er is veel kririek op de uitvoering van de 30km zone. B. Derksema: er komt verbetering. De
belangrijkste kritiek is dat veel kruispunten/uitritten onduidelij zijn. Rechts heeft daar voorrang
De fietskruizing bij de Hongerman wordt ook voorrangskruising, terwijl je daar weinig zicht hebt.
Datzelfde geldt voor het Hemelsepad. Ook dat heeft straks voorrang. Je moet langzaam rijden
als je het nadert.
• Wijkvoorzieningen:
Er is in 2008 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.
Leo Beckers: Een van onze bewoners is hovenier. Hij gaat samen met de commissie kijken hoe
het groen eruitziet. Ze maken een conceptplan voor ons groen en het schoonmaken van de
borders. We hebben bewust niet meegedaan met de schoonmaakactie van afgelopen week.
We moeten het goed en blijvend aanpakken. We gaan weer met de gemeente praten zodra de
nieuwe wethouders in functie zijn.
•
De nieuwe werkgroep bestaat uit Iet Schnitger, Leo Beckers, Miep Luken, Lisa Jazenko
en Tom Maertens. De dames Aline Perdaen en Ismène Borgers zullen aan het einde van de
vergadering mer vertellen over de WMO.
• Verkeersoverlast: Dit blijft een aandachtspunt. Binnen onze wijk is er nog steeds sprake
van verkeersoverlast: de Helmondweg (A270), de Smits van Ooijenlaan en de Klamperlaan
(geluid), de bewoners van o.a. de Witte Put die onze wijk als sluiproute gebruiken. Er blijven
problemen met het parkeren van auto’s. Graag willen we ook andere opmerkingen en
verbeteringen van de wijkbewoners horen, die bij het overleg met de gemeente kunnen
worden meegenomen.
Op de vraag of het er beter op zou worden als de Refelingse Erven een woonwijk was,
antwoordt Leo Beckers dat op een woonerf spelender kinderen voorrang hebben. Die raken
daaraan gewend, maar als er dan toch auto’s te hard door de wijk rijden, zou het absoluut niet
veiliger zijn. Volgens Bram Derksema mag je op een woonerf alleen op officiele parkeerplaatsen
parkeren. Ook dat is niet handig in onze wijk. Jenny Dekkers: kan het geen eenrichtingsverkeer
worden? Dat helpt tegen sluipverkeer. Leo Beckers neemt deze suggestie mee naar de
commissie.

4 Verkiezing stemcommissie.
Bram Derksema, Jan van de Laar, Nies van Veenendaal.
5. Financieel verslag 2008.
Bij de begroting gaan we altijd uit van 100 leden, terwijl het er meer zijn. Dat bedrag zorgt dan
voor een extra buffer. Over twee jaar bestaan we 40 jaar, kan er een extra groot feest gegeven
worden. Bovendien hoeft de contributie niet omhoog. En een reservering voor materiaal,
bijvoorbeeld als de tenten versleten zijn, is nooit weg.
Op de vraag van Hendriks of we geen sponsors kunnen werven voor het 40-jarig wijkfeest
antwoordt de voorzitter dat het werven van sponsors tegenwoordig een groot probleem is. Iet
Schnitger heeft al heel veel moeite moeten doen om het Kernkwartier als adverteerder in het
krantje te behouden.
Het verslag wordt goedgekeurd.
6. Verslag kas commissie.
Kas commissie is bij de penningmeester geweest. Nies van Veenendaal doet verslag.
Voorstel decharge verlening voor de penningmeester en daarna voor het bestuur wordt unaniem
aangenomen. Met dank aan de kascommissie.
7. Begroting voor 2010 en vaststelling contributies 2011.
Er zijn enige kopieën van de begroting voor 2010 uitgedeeld. Lever deze na afloop in of neem
ze mee naar huis, maar laat ze niet rondslingeren.
Voorzitter van de vergadering:
We hebben geprobeerd op de begroting een aantal kosten meer inzichtelijk te maken. Door de
kosten laag te houden kunnen we de contributie op handhaven op op € 10,00 per jaar.
Al vorig jaar vastgestelde contributie voor 2010 blijft:
Contributie
€ 10,00
Sponsor 1 jaar
€ 10,00
Sponsor leven
€ 100,00
Op grond van de begroting van 2010 wordt voorgesteld om de contributie per 1 januari 2011 te
handhaven op € 10,00 per jaar.
Voorstel voor 2011:
Contributie
€ 10,00
Sponsor 1 jaar
€ 10,00
Sponsor leven
€ 100,00
Hein Melai komt met een voorstel: we melden dat de contributie 10 euro is, maar iedereen die
dat wil mag meer geven.
8. Jaarverslag 2008 van de vereniging.
Vraag: waarom was de garageverkoop op dezelfde dag als het feest? En waarom op het veld
en niet bij de huizen? Antwoord: dat leek ons een goed idee om op die manier de gezellige dag
al eerder te laten beginnen, centraal op het veld.
Misschien kunnen we volgend jaar de rommelmaarkt/garageverkoop groter aanpakken. En
aankondigen buiten de wijk, in Nuenen. En misschien kunnen we zoiets twee keer per jaar
doen.
Jaarverslag vastgesteld
9. Pauze.
10. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster en meteen weer benoembaar: Iet Schnitger, Mieke Bon.
Aftredend en niet benoembaar: Ingrid van Kempen.

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

: Leo Beckers, niet aftredend.
: Iet Schnitger, aftredend, benoembaar.
: Mieke Bon, aftredend, benoembaar.
: Margriet Bastiaansen, niet aftredend.
: Wim Luijten, niet aftredend.

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, Hein Melai, Lonneke Vermeltfoort en Mieke
Bon. De commissie zit dringend verlegen om meer kopij van de leden zelf.
11.2. Activiteiten commissie.
Leden: Kinderen: Christien ter Huurne.
Volwassenen: Jeanne Lammers, Ingrid Maertens, Céline Solé, Ron Jacobs en Pieta Tomas.
50+ en bestuur: Wim Luijten.
11.3. Kas commissie.
Leden: Jeanne Lammers Nies van Veenendaal
Deze twee leden doen het nog een jaar.
11.4. Wijkvoorzieningen commissie.
Leden: Leo Beckers, Bram Derksema, Jos Hendriks, Frank Heijligers en Tom Maertens.
11.5 Websitebeheer.
Frans van Dal. Vraag Frans: Celine Sole komt haar adres en telefoonnummer op internet tegen
als ze zichzelf googlet. Dat komt omdat het krantje op de site staat. Ze heeft verzocht om haar
gegevens te verwijderen. Het bestuur erkent dat dat inderdaad een probleem is waar niet aan
gedacht is. Er wordt naar een oplossing gezocht. Tot die tijd maakt Frans de adressen en
telefoonnummers ‘onzichtbaar’.
11.6 WMO commissie.
Leden: Miep Luken, Lisa Jazenko, Leo Beckers, Iet Schnitger en Ton Wijnands.
12. Rondvraag.
Geen
13. Sluiting.
Iedereen bedankt. Het verslag van de jaarvergadering wordt op de website geplaatst.
Aan het einde van de avond gaan de dames Ismene Borgers en Aline Verdaen uitgebreid
in op wat de LEV-groep doet in het kader van de WMO.

