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Plaats
: basisschool de Mijlpaal, Brabantring
Aanwezige leden: Leo Beckers, Elly Meijer, Mieke Bon, Paul van der Hoeven, Liza Jazenko,
Miep Luken, Ron Jacobs, Jan van Laar, Jean-Luc Deboudt, Jeanne Lammers, Hein en
Marga Houbraken, Geert Daamen, Rieky Willems, Lizzy Gooren, Rob Lomans, Bram en
Annette Derksema, Joost van Hoof, Wim Luijten, Theo Swinkels, Paulus Aarts, Jan
Houwens.
Afwezig met kennisgeving: Iet Schnitger, Niek Dooren, Aug van Soerland, familie Dekkers,
Familie Hendriks, Familie de Groot, Familie Tomas.
1.

Opening en vaststelling van de agenda.

2.
Notulen ledenvergadering 24 maart 2014.
Geen aanmerkingen, notulen vastgesteld. Een korte versie komt in het krantje, de complete
notulen worden op de website geplaatst.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen:
Er zijn 23 leden aanwezig, 7 afmeldingen. Het aantal leden van de vereniging is: 121,
nog lang niet iedereen heeft contributie betaald. Rekeningnummer staat op de uitnodiging voor
de jaarvergadering en altijd in het RE-Nieuws.
-Vorig jaar zijn de wijkgenoten Michiel Sanders en Bernadette Tebbens overleden.
-De gemeente wijzigt het ophalen van het afval. Elke week wordt plastic, metaal en
drinkpakken opgehaald, mag allemaal in een zak. De grijze kliko wordt vanaf eind april nog
maar een keer per maand opgehaald. In de toekomst komt de vuilniswagen niet meer in de
kleine straatjes, maar moeten de afvalbakken en –zakken op een plek verzameld worden.
Daar komt nog informatie over. De afvalkalender moet opnieuw van de gemeentewebsite
gedownload worden.
•
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 wijkvereniging:
De website wordt 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/wijkvoorzieningen:
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.
Het is de laatste tijd rustig in onze wijk, althans volgens de politie. Toch graag
formulieren in blijven vullen en inleveren: deze formulieren zijn een hulp om eventueel
aanvragen om maatregelen bij de gemeente te kunnen onderbouwen. 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. Hulp
vragen aan anderen dan de directe buren blijkt moeilijk. We blijven onze brochure en
hulpaanbod promoten, in de hoop dat eea tijd nodig heeft.

4. Verkiezing stemcommissie.
De voorzitter wijst drie aanwezigen uit de vergadering aan, die bij eventuele stemmingen de
stemmen tellen: 1. Geert Daams 2. Paulus Aarts 3. Jan van Laar.
5. Financieel verslag.
Er zijn enige kopieën van het verslag uitgedeeld. Lever deze na afloop in of neem ze mee naar
huis, maar laat ze niet rondslingeren.
De penningmeester is zijn stem kwijt, Ron Jacobs geeft namens hem een presentatie van de
cijfers. Financieel verslag wordt vastgesteld.
6. Verslag kascommissie
Joost van Hoof namens de kascommissie: financiën zijn bekeken en volledig in orde
bevonden. Stelt voor om reserveringen apart in de begroting op te nemen. Bestuur wordt
decharge verleend, met dank aan de penningmeester.
7. Begroting en vaststelling (verhoogde) contributie
Begroting vastgesteld. Contributie in 2016 blijft 15 euro.
8. Jaarverslag 2014 van de vereniging vastgesteld, wordt ook op de website geplaatst.
9. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster: Elly Meijer en Paul; van der Hoeven. Beiden zijn benoembaar.
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

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

10. 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.
10. 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.
10.2. Activiteiten commissie.
Leden:
Kinderen: Christien ter Huurne.
Volwassenen: Thomas Heesakkers, Ingrid Maertens, Céline Solé, Ron Jacobs, Suzanne
Teunisse, Erwin van Vegchel en Richard Vermeltfoort.
Vertegenwoordiger bestuur: Ron Jacobs
10.3. Kas commissie.
Wim Luijten, Joost van Hoof en Jacqueline Koehler
Alle leden van de kascommissie blijven nog een jaar.
10.4. Wijkvoorzieningen commissie.
Leden: Leo Beckers, Nico Dooren, Jos Hendriks, Tom Maertens en Aug van Soerland
Vertegenwoordiger bestuur: Leo Beckers
10.5. 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
10.5. Webmaster.

De webmaster is Ron Jacobs.
12. Rondvraag.
Joost van Hoof:
- Parkeren in de wijk wordt steeds meer een probleem. De parkeer/grasstroken worden
kapotgereden. Kan daar geen open bestrating komen? Antwoord: dat hebben we de gemeente
al gevraagd. Die wil wel, maar heeft geen financiële middelen. Maar we blijven erop hameren.
-De speeltoestellen zijn voornamelijk voor peuters en kleuters. Voor oudere kinderen is er niets
meer. Antwoord: het beleid is nu: als er iets kapot is wordt het niet meer gemaakt maar
verwijderd. Maar we leggen de vraag weer bij de gemeente neer.
-Rieky Willems: de bestrating in de wijk is heel slecht. Het Puyven is helemaal opgeknapt,
terwijl die wijk veel jonger is. Antwoord: het Puyven had vervuilde grond en daarom moest er
iets gebeuren. Ze hebben toen meteen maar alles gedaan. Onze wijk is nog niet aan de beurt,
want de riolering is nog te goed. Maar iedereen kan zelf melding maken van losse en slechte
bestrating, misschien dat dat helpt als we een stuk lastiger worden.
-Jean Luc Deboudt: als de wijk wordt gerenoveerd, gaan ze de straat smaller maken. Dat wil ik
niet. Antwoord: voordat de gemeente gaat beginnen komt er eerst een infobijeenkomst, waar
iedereen zijn wensen naar voren kan brengen.
-Geert Daamen: de brandweer heeft laatst tot twee keer toe bij mij moeten vragen waar hij
moest zijn. Antwoord: we gaan binnenkort met de burgemeester praten, dan zullen we dit ook
bespreken.
-Wim Luijten: Voor mijn huis is op last van de gemeente een lading zand neergegooid. Er
gebeurt niets mee, en op het gemeentehuis zeggen ze van niets te weten. Het ligt er al een
maand.
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 over valpreventie door Lisette Weijers, oefen/cesartherapeuten.
Verslag in wijkkrantje.

