
Algemene Ledenvergadering 11 april 2016

Aanwezig: 28 bewoners, inclusief bestuur, vertegenwoordigende 24 lidmaatschappen
Afgemeld: -

Notulen ALV 11-04-2016

1      Opening & Mededelingen
Opening
 De voorzitter heet iedereen van harte welkom in het Cruydenhuisch.
 Er is recent een ooievaar gespot op het in 2015 geplaatste ooievaarsnest van het Brabants 

Landschap (de vergadering wordt geopend met  een zeer recente foto hiervan.

2      Eén minuut stilte ter nagedachtenis aan Riky Heijnen
 Ter nagedachtenis aan Riky Heijnen (jarenlang een zeer actieve en betrokken vrijwilliger) wordt er 

een minuut stilte gehouden. 

3      Mededelingen
 De gemeente heeft gevraagd of we als wijk mee willen werken aan de pilot “bredere 

raadpleging”. Kort gezegd komt het erop neer dat we zoveel als mogelijk bewoners proberen te 
betrekken bij besluitvorming op velerlei gebieden. Om dit te kunnen realiseren moeten er nieuwe 
hulpmiddelen worden gecreëerd, bv een stem button op de site. Uiteindelijk doel is het 
stimuleren van betrokkenheid van bewoners, meer burgers participatie en eveneens zoekt de 
gemeente naar een nieuwe sleutel voor het verdelen van de subsidiepot.

 Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe site. Inmiddels zijn er een aantal testen gedraaid. 
Planning is dat de site 19 mei live gaat.

 Binnen Gijzenrooi is er een werkgroep geformeerd voor het project “Slim Licht”. De gemeente 
heeft een aanbesteding uitgeschreven voor dit project en deze is gewonnen door de combinatie 
Philips-Heijmans. Gijzenrooi is één van de 5 testgebieden. Hoe het project exact vorm gegeven 
zal worden, is nog onbekend. Wel is duidelijk dat we als Gijzenrooi een bepaalde mate van 
inspraak hebben over de te ontwikkelen ideeën.

4      Goedkeuring notulen ALV 13 april 2015
 Er zijn geen opmerkingen over de notulen
 De notulen d.d. 13-04-2015 worden vastgesteld door de vergadering met dank aan de secretaris.

5      Aftreden en herbenoemen secretaris
 Secretaris Maarten Verboord is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen andere 

kandidaten bij het bestuur gemeld.
 Unaniem wordt Maarten herkozen voor een periode van 2 jaar met de complimenten van de 

vergadering over de invulling van deze taak.

6      Financiële verantwoording 2015 en begroting 2016
Financiële verantwoording 2015
 Ook dit jaar heeft de vereniging weer een aantal leuke en interessante activiteiten georganiseerd 

zoals Cultuur bij je Buur, Paaseieren zoeken, de Lampionnentocht, Kinder Oud & Nieuw en de 
Kerstboom ontsteking, maar uiteraard stond het jaar met name in het teken van het jubileum.

 Bij het jubileumfeest zijn we keurig binnen budget gebleven.
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 Voor jeugd activiteiten krijgen we een separate subsidie. 
 Actieve vrijwilligers zijn in 2015 extra bedankt via een “pluim”.
 De financiële positie is omlaag gebracht door de uitgaven aan -met name- het jubileum 

evenement (zoals gepland).

Begroting 2016
 De kosten voor het Zegje zullen in 2016 hoger zijn vanwege de kleurendruk.
 Bij de kerstviering is een extra post opgenomen voor nieuwe verlichting. Wellicht kan hier nog de 

combinatie met “Slim Licht” worden gemaakt. Er zal gekozen worden voor een meer traditionele 
verlichting. Het bestuur is nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen met deze taak.

 Jaarlijks reserveren we een bedrag om om de 5 jaar een groot feest te kunnen geven
 Gezien het groeiende aantal bezoekers is het bedrag voor Cultuur bij je Buur iets hoger (is al 

gerealiseerd aangezien de activiteit in februari plaats vond).
 Daarnaast staan er voor 2016 een Midzomeravond en een Burendag (3e weekend september) op 

het programma waarvoor posten zijn opgenomen.

Vragen n.a.v. de realisatie en begroting:
 Er komt een vraag over de hoogte van de contributie; EUR 3,50 is een vreemd bedrag. Kunnen 

we dit bedrag niet aanpassen naar een rond bedrag (bv EUR 5,-) of helemaal laten vervallen? Uit 
discussie blijkt dat de aanwezigen een voorkeur hebben voor EUR 5,-. Afgesproken is dat de 
vergadering dit zal noteren en communiceren als een voorgenomen besluit. Het bestuur zal de 
verhoging met inachtneming van mogelijke reacties van leden overwegen en afhankelijk daarvan 
als voorgenomen besluit in de ALV 2017 agenderen.

 Is het mogelijk de realisatie en begroting geprint op papier uit te delen zodat deze cijfers beter 
bestudeerd kunnen worden? Omdat het bestuur niet wil dat deze cijfers teveel verspreid worden, 
is hier niet voor gekozen. Op verzoek van de vergadering zullen we de begroting volgend jaar ter 
inzage (geprint) tijdens de ALV neerleggen. Op de vraag of er slechte ervaringen zijn met geprinte 
cijfers antwoordt het bestuur dat dit niet het geval is.

7      Verslag kascommissie 2015
 De kascontrole is uitgevoerd door Evelyn Leenen en Margreet Talens
 De kascommissie meldt dat:

o Ze een steekproef hebben gedaan op het jubileumfeest
o Dat er niets uit deze steekproef is gekomen
o De boekhouding er prima uitziet;
o Er wordt een compliment aan de penningmeester gegeven voor haar goede werk.

 De kascommissie wordt bedankt voor hun werk.

8      Benoeming kascommissie 2016
 De kascommissie 2016 zal bestaan uit Margreet Talens en Kees van Vessem

9      Decharge penningmeester en bestuur over het jaar 2015
 De vergadering verleent de penningmeester en het bestuur decharge over boekjaar 2015 met 

complimenten aan de penningmeester voor de keurige en transparante invulling van de taak.

10  Goedkeuring begroting 2016
 De begroting voor 2016 wordt goedgekeurd

11  Terugblik 2015 en vooruitblik 2016
 2015 was een zeer geslaagd jaar met de traditionele activiteiten en het jubileumfeest als kers op 

de taart. 
 De formule van het jubileumfeest, veel kleine activiteiten organiseren in een weekend, blijkt goed 

te werken.
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 Besloten is om het derde weekend van september een evenement te organiseren met dezelfde 
formule (maar uiteraard kleinschaliger).

 Daarnaast zal 2016 in het licht staan van bredere raadpleging, “Slim Licht” en de ontwikkeling van 
de nieuwe website.

 De maandelijkse wandelingen (georganiseerd door Kees en Truus van Vessem) op 
zondagochtend zijn een succes en worden gecontinueerd.

Vragen en opmerkingen vanuit de vergadering:
 In het Van Abbe huis kunnen bewoners binnenkort zelf exposeren. Geïnteresseerden kunnen 

zich melden bij Tonnie Mennen. Ze zal hiervoor ook een stukje in het Zegje zetten.
 Tonnie heeft eveneens aangeboden om wijkbewoners op donderdagavond rond te leiden door 

het Van Abbe (Tonnie is gastvrouw). Iedereen met een Stadspas krijgt 50% korting. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Tonnie (mennen-huijber@kpnplanet.nl).

 Mariëtte Mooren geeft aan dat wanneer mensen het leuk vinden om tijdens burendag een 
boekenmarkt en diner te organiseren waarbij iedereen een zelfgemaakt gerecht meebrengt, 
hiervoor een draaiboek klaar ligt.

12      Nieuwe kartrekkers Activiteiten, Buurtpreventie en Midzomeravond
 Voor cie Activiteiten is nog geen nieuwe kartrekker. Vooralsnog wordt dit opgelost door één keer 

per jaar te vergaderen met iedereen die activiteiten organiseert. Mocht iemand interesse hebben 
in deze functie, hoort het bestuur dit graag.

 Voor cie Buurtpreventie is er eveneens een tijdelijke oplossing sinds het stoppen van Johan 
Blaazer. Ook hier zijn cie Buurtpreventie en het bestuur op zoek naar een nieuwe coördinator. 
Door de vergadering wordt er geopperd om de straat coördinatie en de lopers coördinatie met 
elkaar te combineren zodat er maar een coördinator nodig is. De lopersgroep en Buurtpreventie 
zullen dit idee met elkaar gaan bespreken.

 Erik van Dijck is druk bezig met de organisatie van de Midzomer avond maar zoekt nog mede 
organisatoren. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Erik of bij het bestuur.

13      Rondvraag
 Zijn er geïnteresseerden om mee te doen met het initiatief: “adopteer een straat”? Doel is om in 

de bewuste straat zwerfvuil op te ruimen. Er zal een oproep in het Zegje komen voor dit initiatief. 
Hulpmiddelen zijn beschikbaar bij de gemeente. Vanuit de vergadering heeft de eerste 
geïnteresseerde zich reeds aangemeld.

 De picknick-bank tussen de vennetjes dichtbij Schuttersbosch is in het water gegooid. Is het een 
idee dat het bestuur Schuttersbosch benadert met het verzoek samen de gemeente te vragen 
een nieuwe bank te regelen? Het bestuur zal het voorstel meenemen in de besprekingen met de 
gemeente/Schuttersbosch.

 Er wordt gevraagd of er iemand op de hoogte is van de exacte situatie rondom de ganzenwei. 
Niemand van de vergadering weet de exacte situatie. Het is ook een pure privé aangelegenheid 
buiten de verantwoordelijkheid van de bewonersvereniging.

 Tot slot wordt het bestuur bedankt voor haar inzet het afgelopen jaar.

Meteen na de vergadering hebben we de sfeer impressie van het jubileumfeest bekeken die is 
gemaakt door Sya Wenmakers. Iedereen heeft genoten van de deze impressie met fotos’s gemaakt 
door Ruud Mooren, Willem van Hoorn, Remco Koeneman en Leo Valkenstein. Een compliment aan 
Sya voor de montage!

Het bestuur dankt ieder voor de aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje.
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