Sinds 2005

Notulen ALV 2017

Buurtvereniging “Kerneelhoven”
Datum:
Locatie:
Aanwezigen:

Afwezig:
Betreft:

Zondag 21 januari 2018
Hof van Schoor, Nederweert
Namens het bestuur: Marc Wullems (voorzitter), Carla Engelen
(penningmeester), Dyonne Heijnen (secretaris), Silvia Steijn, Annet
van Setten, Renate Cartigny. Vanuit de buurt waren 20 volwassenen
en 2 kinderen aanwezig.
Robert Rademaker.
Algemene ledenvergadering Buurtvereniging ‘de Kerneel’.

1.

Opening
Om 10.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen van
harte welkom.

2.

Terugblik op 2017.
De voorzitter blikt terug op de activiteiten die in 2017 georganiseerd zijn:











ALV met Historische wandeling door de dorpskern van Nederweert.
Gevolgd met een gezellige bijeenkomst met versnapering Bie Siem.
Bowlen.
Paaseieren zoeken.
Wijn & Spijs avond bij Storms.
Buurtfeest en Korfbal-toernooi.
Happen, Trappen en Ontsnappen in het kader van Burendag.
Filmavond.
St. Maarten.
Sinterklaas.
Ophalen oud papier.

3.

Kascontrole.
Het financiële jaaroverzicht werd in januari 2018 gecontroleerd door Eveline
Harts en Herman v.d. Broek en akkoord bevonden. Cindy Ras neemt de
kastcontrole in 2018 over van Eveline Harts.

4.

Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018.
Het financieel jaarverslag over 2017 wordt door de penningmeester
gepresenteerd. Het is een erg goed jaar geweest. Het ophalen van het oud
papier levert een behoorlijke plus op voor de kas (opbrengst oud papier
bedraag € xxx,-); dit maakt extra activiteiten mogelijk. Over 2017 is er een
positief resultaat van € xxx,-. Het eigen vermogen bedraagt € xxx.
De buurtvereniging heeft 100 betalende leden.

5.

Contributie 2018.
De contributie voor 2018 blijft gelijk. De contributie is vastgesteld op € 20,- per
gezin. Contributie is verplicht voor deelname aan activiteiten. Daarnaast kan er
per activiteit een eigen bijdrage gevraagd worden. Buurtleden die alleenwonend
zijn kunnen een korting van 50% krijgen op de contributie. Aanmelding

hiervoor kan plaatsvinden bij de penningmeester. De incasso van de contributie
vindt eind januari plaats.
6.

Vooruitblik 2018.
Het doel van de buurtvereniging is om onderlinge contacten en
vriendschapsbanden te versterken. Ook indien men verhuist is het mogelijk om
lid te blijven van onze buurtvereniging.
Vanuit de wijk Hoebenakker werd vorig jaar het idee geopperd om samen te
werken met onze buurtvereniging. Wijk Hoebenakker is hier verder niet meer
op teruggekomen. Vanuit onze buurtvereniging wordt hierop geen nadere actie
ondernomen.
Vanuit buurtvereniging Strateris kwam het voorstel om m.b.t. de
jeugdactiviteiten samen op te trekken. Buurtvereniging Strateris is aan het
vergrijzen. Onze buurt kent voldoende aanwas van jonge gezinnen met
kinderen. Onze buurtvereniging heeft geen interesse in gezamenlijke
activiteiten met Strateris, op het St. Maartenfeest na.
Activiteiten 2018:
 ALV bij Hof van Schoor met koffie, thee en cake met aansluitend een
wandeling door het Sarsven o.l.v. gids Hans Hofstede van Hof van
Schoor. De activiteit wordt afgesloten met een kop erwtensoep bij Hof
van Schoor.
 Bowlen.
 Paaseieren zoeken.
 Happen en Trappen.
 Buurtfeest (in een ander jasje).
 Filmavond.
 St. Maarten.
 Sinterklaas.
 Nieuwe activiteit.
NB: voor de Spooktocht in maart 2018 bleek geen animo te zijn. De
uitnodiging hiervoor werd wel verstuurd.
Voor de data van deze activiteiten kan de website geraadpleegd worden.
Het buurtfeest zal dit jaar in een ander jasje worden gestoken. Het bestuur
beraadt zich nog over de exacte aanpak hiervan. Het buurtfeest zal in ieder
geval worden teruggebracht van 2 dagen naar 1 dag. Het buurtfeest zal na de
zomer plaatsvinden en wel op 8 september. Overdag zal er een sportactiviteit
voor volwassenen en kinderen plaatsvinden op het veldje bij Hoge Notte.
’s Avonds zal er een feestavond plaatsvinden voor de volwassenen in de Tref
(naar voorbeeld van het 10-jarig jubileum).
Het wordt onderkend dat dit betekent dat mensen hiervoor een oppas moeten
regelen voor de kinderen ’s avonds. De mogelijkheid van een oppas-service zal
worden onderzocht.
Gebleken is dat het lastig is een aansprekende activiteit te organiseren voor de
oudere jeugd.
Voor de eerstvolgende vergadering van de buurtvereniging zal worden
geagendeerd:




Uitzetten van enquête om wensen te inventariseren t.a.v. activiteiten
2018.
Onderzoeken van oppas-service.

Vanuit de aanwezige leden tijdens de ALV worden nog een aantal suggesties
gedaan:
 Gezamenlijk vuurwerk afsteken op oudjaarsavond. Hiervan was
2017/2018 sprake op Speelhuijs. Dit resulteerde in prachtig vuurwerk.
Er was een vergunning aangevraagd en de brandweer was op de
hoogte).
 Buurtkerstboom met gezellig samenzijn rondom de kerstboom.
 Aanschaf AED voor de buurt.
 Vrijwilligers die oud papier ophalen actief benaderen/reminder. Wanneer
en wie aan de beurt zijn. Suggestie om hiervoor een groepsapp aan te
maken.
7.

Overige mededelingen.
Informatieverstrekking vanuit de buurtvereniging vindt plaats via:
 Website.
 Email.
 Facebook.
 Post/brievenbus.

8.

Bestuursverkiezing.
Er vindt dit jaar geen bestuurswissel plaats.

9.

Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 11.00 uur af en dankt iedereen hartelijk
voor zijn of haar komst. Ook de vrijwilligers worden nogmaals hartelijk bedankt
waaronder in het bijzonder de buurtleden die het oud papier ophalen in de
buurt.
Aansluitend aan de ALV begint de wandeling door het buitengebied van
Nederweert.

