NOTULEN JAARVERGADERING DINSDAG 20 MAART
LOCATIE: CLUBHUIS WILHELMINASCHOOL
AANWEZIG: Louis, Tonnie, Patrick, Yvonne, Herman en Sylvia
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Opening door Louis
Sylvia leest de notulen van de jaarvergadering voor van 2017
Jaarverslag penningmeester Herman
Paul Mulder wordt lid van de kas commissie
Tonnie geeft nog ter aanvulling bij het financieel overzicht aan dat we geen subsidie
krijgen van de gemeente voor de nieuwjaarsborrel dit moet in de wijk plaats vinden.
Aangegeven wordt door bewoners dat we hier creatief mee om moeten gaan.
Herman licht nog de sponsoring toe van de Rabobank, grote clubactie campagne.
Iedereen die een rekening bij de bank heeft kan stemmen op een vereniging, club of
wijkbestuur. Je krijgt 3 stemmen, je moet die aan 2 of 3 clubs geven, als wij geaccepteerd
worden krijgen we minimaal €100,- misschien wel meer je kunt maximaal €2500,- krijgen dus
ga stemmen! Begin mei worden de stemmen verdeelt alle info komt op de site te staan van
de bank.
Dick geeft als extra toelichting aan dat de vereniging of club ook lid moet zijn van de
Rabobank en je mag op 3 verschillende verenigingen of clubs stemmen.
Als vereniging moet je een plan indienen waar je het geld voor wilt gebruiken, je kunt het
doen via een website/flyer etc er zijn totaal 600 verenigingen aangeschreven.
Er is €25000 beschikbaar gesteld in juni zal bekend zijn wie wat krijgt en hoeveel.
Een rekeningnummer wat gekoppeld is aan een naam en adres krijgt 3 stemmen.
Jaarverslag afgelopen jaar
Afvalbeleid: 27/3 is het bezwaar bij de Raad van State tegen het plaatsen van de
afvalcontainer aan de rijnstraat tegenover Erik Berghuis
Groen: De paden zijn ze mee begonnen maar is nog niet af, de bruggen zijn klaar.
We gaan nog in discussie met het waterschap over de duiker bij de 2e vijver ten hoogte van
Wienk. Kleine kinderen kunnen er in vallen/fietsen hier moet een hek om heen, het pad
wordt nog verplaatst wat verder van de beek.
Klachten melden over de wijk bij de buiten beter app deze kun je downloaden via de app
store. Louis geeft een voorbeeld het volleybalveld lag vol met blad en takken gemeld via de
app, het veld is daarna schoon gemaakt dit geldt ook voor het groen onderhoud.
Over de caravan bij Louis naast is ook melding gemaakt maar daar is nog niets mee gedaan,
met een melding van groen/zwerfaval wordt wel wat mee gedaan.
Over de speeltoestellen is nog geen duidelijkheid.
Samenstelling van het bestuur
Patrick en Tonnie zouden stoppen maar blijven beide nog een jaar langer omdat we nog geen
vervanging hebben gevonden.
Er wordt gevraagd om nieuwe leden voor het bestuur en Louis geeft aan dat Marloes Wijnen
wil helpen met het organiseren van het volleybaltoernooi om meer jongeren erbij te
betrekken.

Walter wil ook assisteren en bij springen in het bestuur.
Geeft ook toelichting aan muziek bij de buren, het is laagdrempelig en het zijn enthousiaste
muzikanten met passie. We gaan het op de site zetten wanneer het is en bij wie.
Yvonne geeft toelichting over het lief en leed bezoek, vraagt om medewerking van de
bewoners. Geef aan ons aan als er ook nieuwe bewoners zijn of ernstig zieke zodat we hier
naar toe kunnen met een bloemetje. Irma Velthuis geeft aan ons wel te willen helpen zodat
zij aan haar kant van de wijk nieuwe bewoners kan signaleren of ernstige ziekte.
Jeanet nieuwe bewoner van de Scheldestraat geeft aan dat ze wel een keer wil mee kijken bij
een vergadering en wil wel helpen.



Hennie van der AA geeft aan dat de website verbeterd kan worden met bv een button lief en
leed. Tonnie geeft aan dat de zoon van Jeroen Boom wel wil helpen met het verbeteren van
de site.
Wijkactiviteiten komend jaar
We hebben als idee om een vijver run te gaan organiseren, Louis vraagt aan de bewoners of
hier belangstelling voor is en of iemand zich hier mee bezig wil houden.
Het lijkt de bewoners een leuke actie maar er wordt niet aangegeven dat iemand zich hier
mee bezig wil houden.
Dick Kissing heeft nog een opmerking over het volleybaltoernooi op het rand gebeuren
komen steeds minder mensen af met name de ouderen komen niet meer.
Louis geeft aan om hier ideeën voor aan te dragen, er wordt aangegeven een wandeling of
een jeux de boule toernooi.
Ook wordt er aangegeven of het geen beter idee is om het toernooi ter verplaatsen naar het
najaar zodat er meer ouderen komen ivm de vakanties in het voorjaar.
Er wordt door Paul Mulder aangegeven dat de datum die we altijd hebben eind Juni/begin
Julie prima is met name voor de jeugd die tenslotte meedoen omdat er dan geen sport
wedstrijden meer zijn en in September beginnen de scholen weer.
Aangegeven dat de datum voor het volleybaltoernooi voor dit jaar 7 Juli is.
Walter heeft als idee een haunted house te maken is een groot succes in Amerika.
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De site moet echt verbeterd worden vindt Dick Kissing is echt verouderd, Dick staat er ook
nog op dit moet aangepast worden de site wordt zo ook niet bezocht.
Tonnie geeft aan dat we er over na moeten denken of het een info site moet zijn of een
interactieve. Hennie geeft aan dat het interessanter moet worden anders kijk je niet.
Bauke van Dijk geeft aan dat facebook ook een goed medium is deze hebben we maar er
moet meer op geplaatst worden.
We kunnen er meer mee doen door er verhalen op te plaatsen en foto’s, Marloes Wijnen wil
ons hiermee wel ondersteunen.
De conclusie is dat we beter standaard informatie op de site kunnen gaan zetten.
Erik geeft aan dat we een werkgroep communicatie moeten gaan oprichten, Erik wil zich
hiermee wel gaan bezig houden, Rudi Bos van de Scheldestraat en Bauke van Dijk van de
Scheldestraat willen ook meehelpen.
Rondvraag door Louis en sluiting

Patrick geeft aan voor de honden liefhebbers dat er gebakken spons is gevonden bij het pad
bij Hennie van der AA houd hier rekening mee.
We bedanken de bewoners voor de mooie opkomst en de feedback!
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