Bestuur
Wijkvereniging Refelingse Erven
van
Mieke Bon
Notulen jaarvergadering 30 maart 2016

telefoon
040-2841361
7 april 2016

Plaats
: basisschool de Mijlpaal, Brabantring
Aanwezige leden: Leo Beckers, Mieke Bon, Paul van der Hoeven, Liza Jazenko, Ron Jacobs, JeanLuc Deboudt, Hein Houbraken, Geert Daamen, Rieky Willems, Bram Derksema, Wim Luijten, Theo
Swinkels, Paulus Aarts, Iet Schnitger, Aug en Evy van Soerland, Jan Dekkers,Tom Maertens, Koen
Mulder, Theo Daamen, Frans Spoek, Jos Hendriks, Henk van de Akker, S. van Griensven, Familie
Drenth-Statie
Afwezig met kennisgeving: Elly Meijer, familie Lammers, familie Vermeltfoort, Miep Luken.
1.

Opening en vaststelling van de agenda.

2.
Notulen ledenvergadering 25 maart 2015.
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 26 leden aanwezig, 3 afmeldingen. Het aantal leden van de vereniging is 125; een groot deel
heeft al betaald. Rekeningnummer staat op de uitnodiging voor de jaarvergadering en altijd in het RENieuws. Namens de vereniging en de penningmeester hartelijk dank voor de snelle betaling door de
leden die hun contributie al betaald hebben.
Redactie:
De redactie geeft viermaal per jaar een wijk krantje uit alleen voor leden van de wijkvereniging. Er is
een lid van de redactiecommissie gestopt. De redactiecommissie zoekt daarom naar aanvulling met
minstens een lid. De redactie zit daarnaast 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. De inhoud van de website wordt
regelmatig aangepast. Kijk daarom regelmatig op de website. Ook de laatste status van de brochure
voor de hulp in de wijk staat op de website. Het adres van de website is: www.refelingseerven.nl
Buurtpreventie:
De Commissie Buurtpreventie is bezig met het onderzoeken van het in gebruik nemen van een buurt
WhatsApp. Een enquête hiervoor is verspreid. De reacties beginnen binnen te lopen. Is er voldoende
animo dan zal dit verder worden uitgewerkt.
De meldingsformulieren blijven bestaan en kunnen worden ingevuld via de website van de vereniging.
Ingevulde formulieren kunnen niet rechtstreeks naar de politie worden gestuurd, maar komen bij Leo
Beckers in de mailbox. Deze stuurt ze door naar de politie.
Graag deze formulieren invullen en inleveren: ze zijn een hulp voor de politie om daders op te kunnen
sporen en eventueel aanvragen om maatregelen bij de gemeente te kunnen onderbouwen.
WMO
Er wordt binnen onze wijk weinig gebruik gemaakt van de aangeboden hulp. Hulp vragen- verder dan
bekende buren- blijkt moeilijk. We blijven onze brochure en hulpaanbod promoten in de hoop dat e.a.
tijd nodig heeft!
Daarnaast is er de inloop in de Jo van Dijkhof iedere laatste maandagmorgen van de maand van
10.30 – 12.00 uur.
4. Verkiezing stemcommissie.
De voorzitter wijst drie aanwezigen uit de vergadering aan, die bij eventuele stemmingen de stemmen
tellen: 1. Wim Luijten 2. Liza jazenko 3. Aug van Soerland.
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 doet verslag. Er is vorig jaar minder uitgegeven dan dat er binnen is gekomen. De
brandmeld-actie heeft wat extra’s opgeleverd. We hebben een derde partytent gekocht, zodat we niet
meer hoeven te lenen.
6. Verslag kascommissie.
Kascommissie is bij de penningmeester geweest.
Voor verslag vragen: Dhr. Wim Luijten, Dhr. Joost van Hoof of Mevr. Jacqueline Koehler
Bestuur wordt unaniem decharge verleend.
7. Begroting voor 2017 en vaststelling contributies 2017.
Er zijn enige kopieën van de begroting voor 2017 uitgedeeld. Lever deze na afloop in of neem ze mee
naar huis, maar laat ze niet rondslingeren. Contributie voor 2017 blijft € 15,00
8. Jaarverslag 2015 van de vereniging vastgesteld, wordt ook op de website geplaatst.
9. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster: Mieke Bon en Ron Jacobs
Alleen Ron is benoembaar.
Voor Mieke is er een vacature. Michelangela Drenth-Statie (nr. 59) meldt zich om mogelijk
bestuurslid/secretaresse te worden als opvolger van Mieke.
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

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

10. Benoeming diverse commissies:
In iedere commissie, behalve in de kascommissie 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. Redactiecommissie.
Huidige leden: Mieke Bon, Gemma Eerdmans en Tom Maertens.
Vacature minimaal een lid.
Webmaster: Ron Jacobs
11.2. Activiteiten commissie.
Leden:
Kinderen: vacature, niet dringend in te vullen i.v.m. het geringe aantal kinderen. Activiteiten worden
door de commissie ingevuld.
Volwassenen: Thomas Heesakkers, Ingrid Maertens, Céline Solé, Ron Jacobs, Suzanne Teunisse,
Erwin van Vegchel en Richard Vermeltfoort.
Vertegenwoordiger bestuur: Ron Jacobs
11.3. Kascommissie.
Leden: Dhr. Wim Luijten, Dhr. Joost van Hoof en Mevr. 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. Wijkpreventie:
Gestopt Theo Hofmans: RE 135 – 153 oneven & 150 – 182 even
Geen opvolger: door anderen voorlopig waargenomen.
Er komt een herverdeling van de wijk.
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. Webmaster.
De webmaster is Ron Jacobs.

12. Rondvraag.
Er wordt opgemerkt dat de nieuwe parkeervakken erg mooi geworden zijn. Dit keer is een compliment
aan d egemeente wel op zijn plaats. Ze zijn alleen net niet diep genoeg. Auto’s moeten schuin
ingeparkeerd worden om z ehelemaal van de weg af te zetten.
Jean-Luc Deboudt: de PMD-zakken bij hem hangen te dicht bij de weg, waardoor de vuilnisautop
ertegnaan is gereden. Leo Beckers is daarover al in gesprek met de gemeente, om de ringen daar
weg te halen en op een andere plek een paal neer te zetten. De zakken worden nog steeds te vroeg
opgehangen, al gaat het al wel steeds beter. Elkaar erop aanspreken werkt het beste.
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 van Koen Mulder (nr. 55). Hij en Iet Schnitger (nr 123) zijn in onze wijk
vertegenwoordiger van WAG, de Woonkeur Advies Groep Nuenen. Ze komen op verzoek (gratis)
kijken, om te bepalen waar je op moet letten als je veilig zo lang mogelijk zelfstandig wilt blijven wonen
in je eigen huis. (In ons volgende wijkkrantje komt een interview met Koen).
Daarna een presentatie van Archtect Gerben Booltink over het toekomstbestendig verbouwen van
onze huizen, op dusdanige manier dat die tevens in waarde stijgen. De verbouwing is ook voor
jongeren interessant.

