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Notulen ALV 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Datum  zondag 4 maart 2007 
Locatie Zaal Centraal, Kerkstraat Nederweert 
Aanwezigen Namens het bestuur: Peter van Setten (voorzitter), Marjo van Ginderen (vice-

voorzitter), Marieke Mertens (secretaris), Ron Kessels (Penningmeester), 
Herman van den Broek en Jac Broens. Vanuit de buurt waren een 50 tal 
geinteresseerden aanwezig. 

Betreft Algemene ledenvergadering Buurtvereniging ‘de Kerne el’ 
 
 

1. Om 14.15 opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
 
2. De voorzitter blikt terug op de activiteiten welke georganiseerd zijn in 2006, dit 

waren: 
- Algemene ledenvergadering 
- Paaseieren rapen 
- Fietstocht 
- Barbecue met volleybaltoernooi 
- St. Maarten 
- St. Nicolaas 

 
3. De voorzitter blikt terug op de ontwikkelingen in de wijk, het afgelopen jaar zijn er 

weer 28 woningen bijgekomen, daarmee nadert onze wijk haar voltooiing. 
 

4. Vervolgens worden de activiteiten besproken welke de buurtvereniging van plan is 
te organiseren in 2007, dit zijn: 
- Algemene ledenvergadering (4-3) 
- Paaseieren rapen (8-4) 
- Fietstocht (3-6) 
- Sportdag / Barbecue (10 en 11-8) 
- St. Maarten (11-11) 
- St. Nicolaas (1-12) 

 
5. Het financieel jaarverslag over 2006 wordt door de penningmeester 

gepresenteerd (zie bijlage). Het financiele jaaroverzicht over 2006 is op 2 maart 
2007 gecontroleerd door Marc Santegoeds en akkoord bevonden. De voorzitter 
vraagt aan de aanwezige leden decharge voor de penningmeester over 2006. De 
decharge wordt verleend. 

 
6. Vervolgens behandelt de penningmeester het budget voor 2007, ook dit budget is 

terug te vinden in de bijlage van deze notulen. 
 

7. Op basis van het budget voor 2007 is ook de contributie voor 2007 vastgesteld op 
€ 20 per gezin. De contributie voor 2007 is daarmee gelijk gebleven t.o.v. 2006. 
Contributie is verplicht voor deelname aan activiteiten. Daarnaast kan er per 
activiteit altijd nog een eigen bijdrage gevraagd worden.  
De incassering van de contributie geschiedt middels het overmaken op de 
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bankrekening van de buurtvereniging vóór 1 april 2007! 
Bankrekeningnummer: 12.31.41.613 
ten name van: Buurtvereniging de Kerneel 
Onder vermelding van: Straat + huisnummer 

 
8. De voorzitter neemt het woord terug en gaat naar over naar het volgende 

onderwerp: ‘de bestuursverkiezing’. Op basis van het schema van aftreden zoals 
bij de oprichting van de buurtvereniging bepaald,  dienen dit jaar twee 
bestuursleden af te treden, te weten: Peter van Setten (voorzitter) en Marcel 
Timmermans. Om nieuwe leden voor het bestuur te werven is binnen de gehele 
buurt een brief uitgedaan met het verzoek om indien men geïnteresseerd is zich 
aan te melden voor een bestuursfunctie voor de bestuursverkiezing. Op basis 
hiervan hebben zich twee kandidaten gemeld, te weten: 
- Mark Mooren 
- Peter van Setten (herkiesbaar) 
 
Marcel Timmermans heeft zichzelf niet herkiesbaar gesteld. Aan de leden van de 
buurtvereniging wordt gevraagd of men akkoord is dat de twee kandidaten 
toetrede tot het bestuur. De leden zijn akkoord en daarmee is het bestuur weer 
volledig. 

 
9. De voorzitter meldt dat Roger Vleeshouwers een nieuwe website voor onze 

buurtvereniging heeft gemaakt. Het is de bedoeling dat deze website eind Maart 
gereed is, deze is dan te vinden onder het adres www.kerneelhoven.nl. de 
voorzitter geeft alvast een voorproefje van de nieuwe website. Vaste onderdelen 
op de nieuwe website zullen in ieder geval worden: 
- Nieuws / communicatie: alle communicatie / nieuws is ook terug te vinden op de 
website van de buurt. 
- Foto’s: foto’s van activiteiten zullen op de website geplaatst worden 
- Forum: voor het discussiëren over activiteiten / gebeurtenissen in de buurt is er 
een forum. 
- Contact: mogelijkheid om met het bestuur van de buurtvereniging in contact te 
treden. 

 
10. Als laatste punt van de agenda zijn we aangekomen bij de rondvraag. Vanuit de 

leden worden een drietal vragen gesteld welke hieronder behandeld worden: 
 

a. “Wat is de buurtvereniging van plan met het organiseren van een collectief 
onderhoudscontract voor bijvoorbeeld het schilderwerk / de cv-ketel?” 
 
Reactie bestuur: Dit hoort niet tot de primaire doelstelling van onze 
buurtvereniging (Het versterken der contacten en vriendschapsbanden tussen 
de buurtbewoners onderling, resp.). Daarnaast brengt dit dusdanige financiële 
verantwoordelijkheden met zich mee dat het bestuur dit wil scheiden van de 
activiteiten van de buurtvereniging. Daarom zal de buurtvereniging hier geen 
stappen in ondernemen. Uiteraard wil de buurtvereniging graag helpen bij het 
bijeenbrengen van mensen die hier wel initiatief voor willen nemen / het peilen 
van de interesse voor dergelijke contracten. 

 
b. “Wil de buurtvereniging ook bemiddelen inzake de problematiek ten aanzien 

van de straat / eigen weg achter Hoge notte?” 
 
Reactie bestuur: Hier geldt hetzelfde antwoord als onder a, aangevuld met de 
reactie dat dit in eerste instantie een zaak is van enkel diegenen die aan die 
straat wonen. Daarom is het bestuur van mening dat men beter als 
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betrokkenen hier initiatief in kan nemen, bijvoorbeeld als een soort vereniging 
van eigenaren. 

 
c. “Er zijn een aantal mensen uit de buurt die het leuk vinden om te wandelen, 

maar die niet graag alleen gaan wandelen. Kan de buurtvereniging geen 
initiatief nemen om een aantal mensen bij elkaar te brengen die het leuk 
vinden om geregeld gaan te wandelen?” 
 
Reactie bestuur: Hier wil de buurtvereniging graag initiatief in nemen. Daarom 
zal binnen 3 maanden een eerste wandelactiviteit gestart worden. Vervolgens 
kunnen diegenen die het leuk vinden om te wandelen, gezamenlijk afspraken 
maken voor nieuwe wandelactiviteiten. 

 
11. De voorzitter sluit de vergadering om 14.50u en dankt iedereen hartelijk voor 

zijn/haar komst! 
 


