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Aanwezigen

Leo Beckers RE71
Ron Jacobs RE36
Michelangela Drenth-Statie RE59
Paul van der Hoeven RE147
Elly Meijer RE162
van de Akker RE149
J. van Laar RE44
Houbraken RE178
M. Luken RE73
Rob en Lizzy Lomans RE111
Familie Swinkels RE57
Iet Schnitger RE123
van Soerland- Moorman RE157

Riky Willems-De Groof RE90
Fam. Lammers RE14
J. van Hoof- Boel RE6
Jos Hendriks RE135
G.W. Daamen - Hurkmans RE166
P. Janssen - Driessen RE23
Aarts- Indri RE170
N. Dooren RE88
B. Derksema RE133

Afwezig met
kennisgeving

Michelangela Drenth-Statie
+31 (0)6 31 77 26 79
bestuur@refelingseerven.nl

Dekkers RE136
E.E. Jazenko RE109
Mieke Bon RE113

1. Opening en vaststelling agenda
Leo opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De agenda voor dit overleg wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Notulen ledenvergadering 30 maart 2016
Geen aanmerkingen. De notulen van de ledenvergadering worden vastgesteld. In de REnieuws van vorig jaar is er een korte samenvatting geplaatst en de complete notulen zijn op de
website van de verenging geplaatst:
http://www.refelingseerven.nl/vereniging/bestuur/Notulen_jaarvergadering_2016.pdf
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn 20 leden aanwezig, 6 afmeldingen. Het aantal leden van de vereniging is 130, waarvan 1
lid voor het leven (januari 2017).
 Contributie betaling: Vorig jaar heeft de penningmeester met de nodige inspanning de
contributie van alle leden geïnd. We hopen dat dat dit jaar met minder inspanning ook
lukt. Op de door alle leden ontvangen uitnodiging voor de deze vergadering staat het
bedrag en het rekeningnummer waarop de contributie betaald kan worden.
 Redactie: De redactie geeft viermaal per jaar een wijk krantje uit alleen voor leden van
de wijkvereniging.
Per 1 september 2017 wil Mieke Bon met de redactiecommissie stoppen. De redactie
commissie zoekt daarom naar aanvulling met minstens een lid. Paul van der Hoeven
zal per 1 september de redactie gaan aanvullen.
Koen Mulder gaat de layout van de krantje op zich nemen.
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
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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: http://www.refelingseerven.nl
Activiteiten: De voorjaarsactiviteit staat gepland op zondag 23 april 2017, het wijkfeest
op zaterdag 02 september 2017.
Buurtpreventie: De Commissie Buurtpreventie heeft de buurt WhatsApp in gebruik
genomen met dank aan Koen Mulder. 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.
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.
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 zijn er de inloopkoffieochtenden 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. B. Derksema; 2. J. Hendriks; 3. H. Akker.
5. Financieel verslag
Er zijn enige kopieën van het verslag uitgedeeld.
Alle uitgaven zijn nagenoeg binnen het budget gebleven. Er is over 2016 een klein positief
saldo over.
I.v.m. het jubileum jaar van de wijk is het budget van de activiteiten commissie eenmalig
verhoogt naar €1000,00.
De biertafels staan bij Celine (RE125), Ingrid (RE129) en Christine (RE141).
6. Verslag kas commissie
Kascommissie is bij de penningmeester geweest. De kas commissie bestond uit:
Dhr. Wim Luijten, Dhr. Aug van Soerland en Mevr. Liza Jazenko. De kas commissie heeft de
administratie gecontroleerd en in orde bevonden. Zij stellen de vergadering voor om het bestuur
decharge te verleen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering verleent het bestuur
unaniem decharge.
7. Begroting voor 2017 & 2018 en vaststelling contributies 2018
Er zijn enige kopieën van de aangepaste begroting van 2017 en de begroting voor 2018
uitgedeeld. De vorig jaar vastgestelde contributie voor 2017 blijft €15,00. De contributie voor
2018 blijft eveneens €15,00. Sponsor 1 jaar €15,00.
8. Jaarverslag 2016 van de vereniging
Er zijn enige kopieën van het jaarverslag uitgedeeld.
Het jaarverslag is door de vergadering goedgekeurd en wordt op de website van de verenging
geplaatst: http://www.refelingseerven.nl/vereniging/vereniging.html
9. Bestuursverkiezing
Aftredend volgens rooster: Leo Beckers
Tussentijds is Michelangela Drenth-Statie toe getreden tot het bestuur.
Leo en Michelangela zijn benoembaar.
Leo en Michelangela worden bij enkele kandidaatstelling benoemd in het bestuur. Leo treedt
terug als voorzitter en Ron zal zijn plaats innemen als voorzitter.
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Het bestuur heeft nu de volgende samenstelling:
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

: Ron Jacobs, niet aftredend
: Leo Beckers, aftredend, benoemd
: Michelangela Drenth-Statie, benoemd
: 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 Redactie commissie
Huidige leden: Mieke Bon (2006 tot 1 sept 2017), Gemma Eerdmans (2014) en Tom Maertens
(2004).
Paul van de Hoeven treedt in september toe in de redactie als vertegenwoordiger van het
bestuur.
Koen Mulders zal de lay-out gaan doen.
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 Vermeltvoort.
Vertegenwoordiger bestuur: Ron Jacobs
11.3 Kas commissie
Leden: Dhr. Wim Luijten, Dhr. Aug van Soerland en Mevr. Liza Jazenko.
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 verhuisd naar Gennep.
Vertegenwoordiger bestuur: Elly Meyer
11.6 Webmaster
De webmaster is Ron Jacobs.
12. Rondvraag
B. Derksema RE133:
De groenvoorziening naast en achter het huis is verschrikkelijk. Enkele planten zijn dood
gespoten, maar de rest niet. Kunnen en willen iets doen?
Er wordt momenteel gewerkt aan een brief naar de Gemeente naar aanleiding van het laatste
onderhoud. B. Derksema stuurt foto's van de situatie naar Leo toe. Actie B. Derksema RE133
Bij de pad van RE36/RE38 liggen de tegels uit elkaar.
Algemeen:
De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid om, als het kan, gemeentegrond (reststroken grond die aan de voor-, zij- of achterkant van een woonperceel liggen en die deel uitmaken van
het op openbare gebied) te kopen.
Reststroken gelegen achter de rooilijn van de woning kunnen worden aangekocht voor € 150,per m2. Voor reststroken tussen de rooilijn van de woning en de openbare weg, afhankelijk van
het oppervlak variëren van € 25,- per m2 tot maximaal € 75,- per m2. De grondprijzen gelden in
ieder geval voor 2017.
Algemeen:
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De Mijlpaal gaat waarschijnlijk naar Nuenen-West. Er zal gekeken worden of Scarabee
(beheerder van sporthal)/ Jo van Dijkhof (stembus) een mogelijke locatie voor de
ledenvergadering wordt.
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.

