Bestuur
Wijkvereniging Refelingse Erven
van
Mieke Bon
Notulen jaarvergadering 19 maart 2014

telefoon
040-2841361
25 maart 2014

Plaats
: basisschool de Mijlpaal, Brabantring
Aanwezige leden: Leo Beckers, Iet Schnitger, Mieke Bon, Paul van der Hoeven, Niek Dooren, Aug
van Soerland, Liza Jazenko, Miep Luken, Tom Maertens, Ron Jacobs, Familie van Laar, Jean-Luc
Deboudt, Jeanne Lammers, Hein Houbraken, Geert Daamen, Henk van den Akker, Willems, Frans
Spoek, Familie Kappelhof, Jef van Griensveen, Familie van Hoof, Wim Luijten, Theo Swinkels,
Henk van Breugel.
Afwezig met kennisgeving: Elly Meijer, Bram Derksema.
1.

Opening en vaststelling van de agenda.

2.
Notulen ledenvergadering 24 maart 2012.
Geen aanmerkingen, notulen vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen:
Er zijn 26 leden aanwezig, twee afmeldingen. Het aantal leden van de vereniging is: 128
(januari 2014), tot nu heeft 68% betaald (maart 2014). Rekeningnummer staat op de uitnodiging voor
de jaarvergadering en altijd in het RE-Nieuws.
-De brandweerman die een presentatie zou geven over brandveiligheid in huis, is ziek. Paul van der
Hoeven neemt het van hem over. (verslag in wijkkrant)
-Tom Maertens doet een presentatie over zonnepanelen (verslag in wijkkrant)
-Sommige bestuursleden zitten al erg lang in het bestuur. Er heeft vorig jaar al een “verjonging” plaats
gevonden.
•
Redactie:
De redactie geeft viermaal per jaar een wijk krantje uit alleen voor leden van de wijkvereniging. De
redactie zit daartoe dringend verlegen om kopie vanuit de wijk en de diverse commissies.
•
Website van de wijkverenging:
De website wordt op het ogenblik verzorgd door Ron Jacobs. Zijn er nog meer leden die Ron willen
bijstaan, laat het ons dan weten.
De website heeft een nieuw jasje gekregen en wordt regelmatig aangepast.
Het adres van de website is: www.refelingseerven.nl
•
Buurtpreventie:
De meldingsformulieren zijn invulbaar via de website van de vereniging. Ingevulde formulieren
kunnen niet rechtstreeks naar de politie worden gestuurd, maar komen bij Leo Beckers in de mail box.
Deze stuurt ze door naar de politie.
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.
•
Wijkvoorzieningen:
Er is veel discussie over de laatste onderhoudsbeurt van het openbaar groen in de wijk. De gemeente
wil naar lagere onderhoudskosten en het groen wordt daarom kort gehouden of door minder
onderhoud vragend beplanting vervangen. Helaas heeft dit gevolgen voor het groen in de wijk. Dus
ook voor het aanzicht. In het algemeen geldt dat de bewoners zelf moet zorgen voor erfafscheidingen
op eigen erf. Dit komt het aanzicht van de wijk ook niet ten goede. Er wordt even gediscussieerd over
zelf het groen onderhouden, maar de conclusie is dat de wijk dit niet wil. Temeer daar het alleen mag
als hele straten meewerken.
Aanspreekpunt bij d egemeente is Joris Muskens, die gaat over de plantsoenen.
De riolering is nog ‘te goed’ dus onze wijk wordt voorlopig niet gerenoveerd.
•
WMO
De vrijwilligers die hulp willen verlenen aan wijkbewoners worden weinig opgeroepen. We hopen dat
dit komt omdat de bewoners nog weinig hulp nodig hebben. Het blijkt dat bijna iedereen het regelt
binnen zijn of haar eigen straatje.

•
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 van de wijkbewoners alle opmerkingen en verbeteringen ontvangen, die bij het
overleg met de gemeente kunnen worden meegenomen. De opmerkingen kunnen worden gestuurd
naar Leo Beckers of Aug van Soerland.Tijdens de vergadering komt al naar voren dat de
versmallingen in de Klamperlaan niet helpen. Er zou juist harder gereden worden, al betwijfelen
sommigen of dat waar is.
4. Verkiezing stemcommissie.
De voorzitter wijst drie aanwezigen uit de vergadering aan, die bij eventuele stemmingen de stemmen
tellen: 1. Jeanne Lammers 2. Marijke van Laar 3. Jean Luc Debout.
5. Financieel verslag.
Voor 2013 was er een tekort begroot in het budget van 220 euro. Uiteindelijk hebben we in 2013 een
tekort gehad van 42, 07 euro. De meeste uitgaven zijn binnen het budget gebleven, behalve de
WMO commissie welke een overschrijding hebben gemaakt van het budget i.v.m. het uitgeven van
het boekje over de burenhulp binnen de wijk. De leden in de vergadering hebben geen opmerkingen
meer over de uitleg en verslag van de penningmeester.
6. Verslag kascommissie
Wim Luijten doet namens de kascontrole commissie verslag van de van de kascontrole die uitgevoerd
is op 28 januari 2014 en leest een gedeelte van het verslag voor aan de vergadering. De
kascommissie van mening dat de stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het Bestuur
en de toestand van de vereniging.
De kascontrole commissie adviseert de vergadering daarom het Bestuur en in deze de
penningmeester te dechargeren van zijn beleid in 2013. De vergadering gaat akkoord.
7. Begroting en vaststelling (verhoogde) contributie
Voor 2014 is er een tekort begroot van 450 euro omdat de activiteiten commissie een extra activiteit
wil organiseren in het najaar. Structureel zullen we waarschijnlijk door de gestegen kosten een
negatief resultaat houden in de komende jaren. Willen we de activiteiten binnen de wijk op het zelfde
niveau handhaven dan stelt de penningmeester voor om per 1-1-2015 het lidmaatschap van de
wijkvereniging per huishouden te verhogen naar 12,50 euro per jaar. Het budget voor 2015 zal nog
maar een klein tekort opleveren van ongeveer 50 euro per jaar. Dit is met de huidige reserves weer
een tijdje uit te houden. Na een discussie in de vergadering wordt er door de vergadering unaniem
besloten het lidmaatschap per huishouden per 1-1- 2015 te verhogen naar 15 euro per jaar en het
lidmaatschap voor het leven te stoppen.
Er wordt gevraagd of het krantje niet alleen per e-mail verstuurd kan worden, dat scheelt 500 euro per
jaar. Het is echter tot nu toe ondoenlijk gebleken om van alle leden e-mailadressen te krijgen.
Bovendien hebben met de enquete, een paar jaar geleden, veel leden aangegeven het papieren
krantje zeer te waarderen.
8. Jaarverslag 2013 van de vereniging vastgesteld, wordt ook op de website geplaatst.
9. Geen Pauze
10. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster: Leo Beckers. Hij is benoembaar.
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

: Leo Beckers, aftredend, benoemd.
: Ron Jacobs, niet aftredend.
: Mieke Bon, niet aftredend
: Paul van der Hoeven, niet aftredend.
: Elly Meijer, niet aftredend.

11. Benoeming diverse commissies:

In iedere commissie, behalve in de kas commissie heeft een 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: Mieke Bon, Gemma Eerdmans, Tom Maertens en Ton Wijnands.
Webmaster: Ron Jacobs
Vertegenwoordiger bestuur: Mieke Bon. De commissie vraagt dringend meer kopij.
11.2. Activiteiten commissie.
Leden:
Kinderen: Christien ter Huurne.
Volwassenen: Thomas Heesakkers, Ingrid Maertens, Céline Solé, Ron Jacobs, Suzanne Teunisse,
Erwin van Vegchel en Richard Vermeltvoort.
Vertegenwoordiger bestuur: Ron Jacobs
11.3. Kas commissie.
Leden: Wim Luijten, Miep Luken en Jacqueline Koehler
Nieuw: Wim Luijten, Joost van Hoof en Jacqueline Koehler
11.4. Wijkvoorzieningen commissie.
Leden: Leo Beckers, Nico Dooren, Jos Hendriks, Tom Maertens en Aug van Soerland
Vertegenwoordiger bestuur: Leo Beckers
11.5. WMO commissie.
Leden: Leo Beckers, Liza Jazenko, Miep Luken, Elly Meyer en Iet Schnitger.
Anne van Dal is op oproep basis beschikbaar.
Vertegenwoordiger bestuur: Elly Meyer
11.6. WOZ commissie.
Opgeheven.
11.6. Webmaster.
De webmaster is Ron Jacobs.
12. Rondvraag.
Iet Schnitger kondigt een euthanasieproject aan in het najaar. Dan komen een notaris en een arts een
presenatie geven over het opmaken van een levenstestament. Er komt nog een stukje in de wijkkrant
en op de website van de wijk.
Verder zoekt de WAG-commissie (voor woningaanpassingen) nog bestuurlijke kwaliteit. Iet benadrukt
dat deze commissie gratis advies geeft voor verbouwingen om je woning aan te passen.
Tom Maertens, vraag wat de speerpunten zijn voor dit jaar vanuit de Wijkvereniging. Leo geeft aan dat
dit het openbaar groen is binnen de wijk. Een aantal leden geven aan dat de zandbak stinkt, het zand
is nog niet ververst. Leo neemt hierover contact op met de Gemeente.
Tom Maertens geeft aan dat er op 2 april een bijeenkomst gehouden zal worden over het aanschaffen
van zonnepanelen door de vereniging Groene energie collectief. Een oproep heeft ook al in het RE
nieuws gestaan en daarop zijn 4 reacties binnengekomen. Tom vraagt aan de vergadering of er nog
meer belangstellenden zijn. Ja, Miep Luken, Wim Luijten, Nico Dooren, Aug van Soerland, fam v
Breugel, Sjef van Griensven en Jan van Laarhoven hebben wel belangstelling om de informatieavond
op 2 april te komen volgen. Tom geeft aan dat er in de komende RE-nieuws meer informatie staat.
Afhankelijk van het aantal deelners wordt de informatieavond gehouden in de Mijlpaal of bij iemand
thuis.
13. Sluiting.
Iedereen bedankt voor de komst. Korte samenvatting van de vergadering verschijnt in de volgende
uitgave van RE-nieuws, complete versie komt op de site.
Na afloop een presentatie door Paul van der Hoeven over brandveiligheid in huis. Verslag in
wijkkrantje.

