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Notulen Algemene Ledenvergadering 3 april 2019 
 
 
Aanwezig: 27 bewoners, inclusief bestuur, vertegenwoordigende 22 lidmaatschappen 
 
 
1 Opening & Mededelingen 
Opening 

• De voorzitter iedereen van harte welkom in Pand P. Daarnaast legt hij uit waarom Jouw Licht op 
040 pas na de rondvraag gepland staat (aangezien redelijk wat aanwezigen tijdens de ALV al bij 
bijeenkomsten van Jouw licht op 040 zijn geweest, kennen veel wijkgenoten dit verhaal al). Door 
de mensen van Jouw licht op 040 kort aan het einde van de vergadering of tijdens de borrel 
spreektijd te geven, wordt er niet teveel dubbel verteld. 

• De secretaris geeft aan dat er geen mededelingen zijn. 
 
2 Goedkeuring notulen ALV 9 april 2018 

• Er wordt gevraagd wat er wordt bedoeld met de zin “de bezettingsgraad van het aantal huidige 
leden bedraagt op dit moment 80%”. Er wordt toegelicht dat dit de verhouding is van het aantal 
leden/adressen dat lid is tegenover het totaal aantal adressen in de wijk (728). Meer dan 80% is 
lid. 

• Verder zijn er geen opmerkingen over de notulen. 

• De notulen worden vastgesteld door de vergadering met dank aan de secretaris. 
 
3 Financiële verantwoording 2018 
Naar aanleiding van de gepresenteerde verantwoording 2018 zijn er enkele opmerkingen en vragen: 

• 2018 is keurig binnen de begroting gebleven 

• Het verplaatsen van Burendag heeft geleid tot extra kosten. Deze extra kosten zijn apart in de 
financiële verantwoording opgenomen. 

• Er zijn twee belangrijke reserveringen opgenomen; voor een nieuw jubileum/lustrum feest in 2020 
en voor een opslaglocatie. 

• De realisatie van een opslaglocatie gaat moeizaam. Het oorspronkelijke plan is afgeslankt tot het 
plan om een zeecontainer te plaatsen. De gewenste locatie is het Buurtven, op de plek waar 
afgelopen jaar bomen zijn omgewaaid (in de punt achter het speeltuintje, uit het zicht). Er wordt 
gevraagd of het terrein of de parkeerplaats van de begraafplaats nog een optie is. Het bestuur 
legt uit dat we de begraafplaats gesproken hebben en dat ze bereid zijn om er verder over te 
praten mits andere mogelijkheden op niets uitlopen (een andere optie heeft de voorkeur). De 
voorgestelde locatie is ook besproken met Trefpunt Groen en Trefpunt Groen heeft geen 
problemen met deze locatie. 

• De liquiditeiten zijn in 2018 verder gestegen. 

• De totale liquide middelen bestaan voor ongeveer 2/3 uit reserveringen (de rest, dus 1/3, is vrij). 
 
4 Verslag kascommissie 2018 

• De kascontrole is uitgevoerd door Frans Beks en Jos van Dijk 

• De kascommissie meldt dat: 
o Ze op 26 maart een aantal posten steekproefsgewijs bekeken hebben 
o Er geen onjuistheden uit deze steekproef zijn gekomen 
o De boekhouding keurig verzorgd is 

• De kascommissie wordt bedankt voor hun werk. 
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• De kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2018. De 
vergadering gaat hiermee unaniem akkoord. 

• De kascommissie 2019 zal bestaan uit Jos van Dijk en Gerard van Rossum 
 
5 Aftreden en herbenoemen voorzitter 

• Zoals ook bij de aankondiging van de ALV aangekondigd is voorzitter Gerard van Rossum 
aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft Greetje Heijmans voorgedragen als opvolger. 

• Unaniem en met applaus wordt Greetje benoemd tot de nieuwe voorzitter voor een periode van 2 
jaar. 

• Gerard van Rossum wordt bedankt voor zijn grote inzet in het bestuur de afgelopen 10 jaar. 
 
6 Aftreden en herbenoemen penningmeester 

• Nicole Wenmakers is als penningmeester aftredend en herkiesbaar. Ook Nicole wordt unaniem 
en met applaus herkozen voor een periode van 2 jaar. 

• Nicole geeft aan dat dit haar laatste twee jaar worden als penningmeester, dit in lijn met het 
verenigingsbeleid dat bestuursleden een maximale zittingstermijn hebben op één functie van circa 
8 jaar. 

• Maarten Verboord zal starten aan zijn laatste jaar als secretaris. Geïnteresseerden voor een 
bestuursfunctie kunnen zich melden bij het bestuur. 

 
7 Begroting 2019 

• Er worden kort enkele punten uit de begroting 2019 toegelicht waaronder de opslaglocatie (zie 
ook realisatie 2018). 

• Gerard van Rossum vraagt of het mogelijk is een klein bedrag te reserveren voor Burenhulp. Het 
zou kunnen dat er wat communicatiemiddelen nodig zijn voor voortzetting van de activiteiten. Dit 
is akkoord. 

• De begroting 2019 wordt goedgekeurd door de vergadering. 
 
8 Terugkoppelen ideeën vrijwilligersborrel 

• Tijdens de vrijwilligersborrel hadden aanwezigen de mogelijkheid om ideeën voor nieuwe 
activiteiten op een bierviltje te schrijven. 

• Hier zijn een aantal leuke ideeën uitgekomen, waarbij het mooi zou zijn dat degene die het idee 
geopperd heeft, dit ook mee organiseert. 

• Een van de ideeën was een nieuwjaarsborrel voor de hele wijk (nu is het alleen voor vrijwilligers). 
Dit vergadering vindt het een leuk idee. Kanttekening is dat we de borrel nu betalen van de 
vrijwilligerssubsidie. Indien we dit voor de hele wijk doen, kan dit niet meer en zullen we een 
nieuwe activiteit moeten bedenken om de vrijwilligers te bedanken. Er wordt tevens geopperd om 
bezoekers van deze nieuwjaarsreceptie bv maximaal twee bonnetjes te geven voor een 
consumptie. Daarnaast wordt de Genneper Parken als mogelijke locatie geopperd. 

• Tijdens de vergadering wordt het idee geopperd om een gezamenlijke actie op te zetten (bv ook 
met kinderen) om alle dode takken te verwijderen uit de bosgordel. Van de dode takken zou een 
soort wal gevormd kunnen worden. Tijdens deze discussie komt de vraag naar boven waarom 
mooie grote gezonde bomen in de bosgordel gekapt worden. Reden is dat de begroeiing onder de 
bomen dicht moet groeien. Dit lukt niet wanneer de begroeiing onvoldoende licht krijgt. Vandaar 
dat een aantal grote bomen gekapt moeten worden. In het plan van de bosgordel is destijds 
bepaald (mede op verzoek van de bewoners van Riel) dat de bosgordel zo dicht als mogelijk moet 
groeien. Daarnaast wordt er aangegeven dat Mari de Bijl van Brabants Landschap heeft gezegd 
dat het beleid is om dode takken in de bossen niet te verwijderen. Het bestuur zal het idee gaan 
bespreken met de gemeente/Frank Verhagen. 

 
9 Rondvraag 

• Zijn er meerdere wijkgenoten die Groot Eindhoven niet bezorgd krijgen? In Groot Eindhoven 
staat gemeentelijk nieuws waardoor het belangrijk is om Groot Eindhoven te blijven ontvangen. 
Er zijn meerdere wijkgenoten die Groot Eindhoven regelmatig niet krijgen. Het bestuur zal dit 
punt meenemen in de eerstvolgende bespreking met de gemeente. 
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• Het bestuur vraagt of er geïnteresseerden zijn om een deel van Burendag mee te organiseren. 
Nu organiseert het bestuur een groot deel van deze dag en aangezien bestuursleden al veel 
andere taken hebben, zou wat hulp welkom zijn. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het 
bestuur. 

• Er zijn verder geen punten voor de rondvraag. 
 
Het bestuur dankt iedereen voor de aanwezigheid en nodigt de aanwezigen uit voor een 
aansluitende borrel. Bij de borrel zullen de mensen van Jouw Licht op 040 ook aanwezig zijn, die 
graag de ideeën onder de aandacht te brengen die uit hun zorgvuldige denkproces gekomen zijn. 


