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Notulen Jaarvergadering vrijdag 19 mei 2017. 

 

Aanwezig; Gaby Jacobs, Koosje en Har Deneer, Fam. Boonen, Nel Deneer, Yvonne en Jo 

Cremers, Toos en Gerrit Vervoort, Gezina en Paul Mertens, Lucie Corstjens, Mariëlle van de 

Vorst, Peter Kessels, Jasper Cremers, Coby en Wim Mulder. 

 

Afgemeld: Sarah en Pieter Hoogland, Gerda en Ger van der Goor, Desiree en Floor de 

Leeuw, Tine en Marcel Haine, Lisette en Roy Egas, Anita en Iwan Zeelen, Uschi Bidlot, 

Martijn van Buggenum, Esther en Ralf Vervoort-Mulder, Angela Kessels, Ans Schaleij, They 

Driessen, Griet van Buggenum, Edith en Jarno Pouwelsen.  

 

1 ) Opening van de vergadering. 

De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur en heet alle aanwezigen van harte 

welkom op deze leden-/jaarvergadering van 2017 een speciaal welkom is er voor de 

fam. Boonen-Hamers nieuw lid Hobusstraat 18. 

 

2 ) Voorlezen van de notulen v/d vergadering van 27 mei 2016. 

Secretaris Wim Mulder leest de notulen van de vergadering van 27 mei 2016 voor. Er 

zijn geen op of aanmerkingen op deze notulen en ze worden dan ook gedagtekend en 

getekend door voorzitter en secretaris.  

 

3 ) Voorlezen van het jaarverslag van het seizoen 2016– 2017.  

Secretaris Wim Mulder leest een samenvatting voor van het jaarverslag 2016 – 2017. 

Waarin we 27 activiteiten organiseerde en het bestuur kwam hiervoor 5 x in een 

vergadering en 1 x voor een brainstorm avond bijeen. Voor de aanwezigen is er een 

exemplaar beschikbaar om nog eens rustig thuis na te lezen. Er volgt een applaus voor 

de samensteller van dit jaarverslag wat er weer goed verzorgt uitziet. 

 

4 ) Doornemen Financieel jaarverslag. 

Penningmeester Gezina Mertens neemt aan de hand van het financieel jaaroverzicht de 

financiën door en geeft hier uitleg over. Speciaal haalt zij de sponsering van € 100,00 

voor de tieneraktiviteit aan door de firma BKK, dank hiervoor. Het overzicht ziet er 

verder weer keurig uit en de buurt vereniging is een financieel gezonde vereniging. 

Het applaus is voor Gezina. 

 

5 ) Verantwoording kascontrole commissie. 

Namens de kascontrole commissie neemt Coby Mulder het woord. Coby heeft samen 

met Har Deneer de kascontrole uitgevoerd en zij geven aan dat het financieel beheer er 

keurig uitziet. Alle stukken zijn in orde en hij vraagt dan ook om penningmeester 

Gezina decharge te verlenen. Gezina word hartelijk bedankt voor haar overzicht en 

doormiddel van applaus word haar decharge verleend. 

 

6 ) Verkiezing kascontrole commissie. 

Har Deneer is aftredend. De vergadering dankt Har voor zijn inzet. Coby Mulder blijft 

zitting houden in deze commissie en vanuit de vergadering stelt Toos Vervoort zich 

beschikbaar als nieuw lid in de commissie. Dit wordt met applaus bekrachtigd. 

  

http://www.debongerdwessem.nl/


 

7 ) Vaststellen contributie seizoen 2017 – 2018. 

Daar we er financieel goed opstaan word besloten de contributie te handhaven op          

€ 17,50 per gezin. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

7a) Verzoek uitbreiding van de buurt. 

Er zijn verzoeken binnen gekomen om de buurtvereniging uit te breiden met 2 straten. 

Namelijk door de fam. Hennissen om het stukje lange Beemden tot de rotonde bij de 

buurt te betrekken omdat zij verder overal buiten vallen. En er is een verzoek binnen 

gekomen getekend door een 7 tal gezinnen om de Wallenstraat bij de buurt te voegen. 

Hieruit ontstaat een discussie welke straten we er wel en welke we er niet bij moeten 

gaan voegen en of we al niet genoeg hebben aan de oude situatie. Er worden o.a de 

Pastoor Janssenstraat genoemd en eventueel het van Horneplein. Voorzitter Gerrit 

Vervoort geeft aan dat eventueel een uitbreiding met Wallenstraat, van Horneplein en 

het stukje Lange Beemden het meest logische zou zijn. Na enig heen en weer gepraat 

volgt er een stemming waarin wordt gekozen voor de optie Wallenstraat, van 

Horneplein en het stukje Lange Beemden. Dit onder voorwaarde dat dit ook de 

maximale uitbreiding is voor onze Buurtvereniging daar we anders wel erg groot gaan 

worden. 

 

8 ) Bestuursverkiezing. 

 Aftredend zijn : Gerrit Vervoort voorzitter  Herkiesbaar. 

    Mariëlle v/d Vorst bestuurslid Herkiesbaar 

    Asp. Martijn van Buggenum  Verkiesbaar.  

Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden gemeld en boven genoemde personen 

worden in het bestuur herkozen. Secretaris Wim Mulder neemt hierna het woord en 

vraagt aan Gerrit Vervoort of hij de functie van voorzitter weer op zich wil nemen. 

Voor zo’n prachtige vereniging wil hij zich weer graag beschikbaar stellen. Met 

applaus door de aanwezigen wordt dit bekrachtigd. 

 

9 ) Mededelingen door de voorzitter. 

 De voorzitter bedankt namens Prins Roy Egas de buurt voor de prachtige 

versiering van zijn huis tijdens zijn regeer periode met de carnaval. 

 Dan bedankt hij nogmaals BKK voor de sponsering van de tieneraktiviteit. 

Toos vraagt hierop naar een eventueel programma van deze activiteit. Peter 

Kessels geeft hier graag tekst en uitleg over. 

 Tevens vraagt de voorzitter aandacht voor de eerst volgende activiteiten het 

Dorpsschieten 10 juni en de monumentale Barbecue bij de steen op 14 juli. 

 Verder geeft hij aan dat de contributie in de eerste 2 weken van juni weer zal 

worden opgehaald. 

 

10) Rondvraag. 

Toos Vervoort vraagt of er weer eens een workshop kerstukjes maken komt. Gezina 

geeft aan hiermee bezig te zijn en tzt komt hier een opgave briefje voor. 

 

11)  Sluiting van de vergadering. 

De voorzitter sluit om 20:05 uur de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun 

inbreng en wenst verder iedereen een hele fijne vakantie toe. 

 

Voor akkoord de dato    ..  -  ..  -2018 

 

G. Vervoort        W. Mulder 

 

 

 

 

      Voorzitter              Secretaris 


