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Frans tasjes brengen
Greetje tasjes brengen

Notulen Algemene Ledenvergadering 12 april 2022
Aanwezig: 24 bewoners, inclusief bestuur, vertegenwoordigende 22 lidmaatschappen
1 Opening & Mededelingen
•
Het bestuur is blij dat er sinds twee jaar weer een ALV plaats kan vinden. De afgelopen twee
jaar zijn de ALV’s agv Corona helaas digitaal geweest dus het bestuur is extra blij dat het
weer fysiek kan.
•
Het bestuur geeft ook aan blij te zijn dat er steeds meer leden zijn. Dankzij alle inspanningen
van Greetje en Nicole hebben we inmiddels 650 leden (van de 730 huishoudens in onze
wijk).
•
Tot slot wordt er nog ingegaan op de problematiek van de quads. De quads rijden veel op het
veldje achter het Bunderkensven/Eendenven. Inmiddels zijn verschillende instanties hierover
geinformeerd (o.a. de gemeente, de politie en Brabants Landschap). De omgevingsdienst
heeft inmiddels de hekken van de natuurwei dicht geschroefd en boomstronken geplaatst
voor de ingang van de aanpalende veldbloemenwei. Hoewel de quads niet weg zijn, beperkt
dit vooralsnog de overlast. Bij overlast is het goed de politie te bellen op nummer 0900-8844.
Hiervoor zal nog een keer een stukje in het Zegje komen.
2 Goedkeuring notulen ALV 13 april 2021
• Al de actiepuinten die op de notulen stonden zijn afgerond.
• Gerard en Paul zijn actief in de actiegroep A67 (verbreden van de A67). Iedere twee maanden is
er een vergadering. De officiele inspraak moet nog komen en vooralsnog gaat het gehele proces
wat stroperig. Wel is het tracee van de weg al bekend. De belangrijkste punten voor Gijzenrooi
zijn geluid, fijnstof en verkeersoverlast. Er komen ook geluidswerende maatregelen. De ALV
bedankt Paul en Gerard voor hun inspanningen in deze actiegroep.
• Op de afgelopen ALV was er in de rondvraag een vraag over een ongeluk op het fietspad in het
buitengebied. Vraag was of er een voorrangsweg voor voetgangers gemaakt kon worden (t.o.v.
de fieters). De gemeente heeft aangegeven dat dit helaas niet gaat. Er wordt geopperd dat
wellicht een andere kleur op het fietspad kan helpen.
• De notulen worden vastgesteld door de vergadering met dank aan de secretaris.
3 Aftreden en herbenoemen secretaris
• Conform statuten heeft iedere functionaris in het bestuur een zittingstermijn van 2 jaar.
• Maarten heeft aangegeven als secretaris niet herkiesbaar te zijn. Er is een nieuwe secretaris
gevonden in de persoon van Michella Schuurhuis . Michella woont sinds 2015 in Gijzenrooi

1

(Vluttersven), heeft twee kinderen en werkt bij de Rabobank. Ze heeft al wat activiteiten in
Gijzenrooi georganiseerd (o.a. Pasen) en ze vindt het leuk om nog wat actiever te worden.
• Unaniem wordt Michella benoemd tot secretaris voor de komende 2 jaar.
• Maarten wordt bedankt voor al zijn inspanningen voor de bewonersvereniging.
4 Toelichting financiële verantwoording 2021, verslag kascommissie en decharge bestuur
Toelichting realisatie 2021
De penningmeester geeft een korte toelichting op de cijfers 2021:
• A.g.v. Corona zijn een aantal activiteiten niet doorgegaan. Anderzijds hebben er alternatieve
activiteiten plaatsgevonden (bv de draaiorgel, Doeslief en de Open Air concerten).
• Door de alternatieve activiteiten hebben we de ontvangen subsidie van de gemeente alsnog
verantwoord kunnen inzetten, ondanks dat er meerdere activiteiten niet zijn doorgegaan.
• Er moet nog een veranwoording van de subsiie over 2021 gedaan worden. Er bestaat nog een
kans dat er iets terug betaald moet worden.
• Er zijn wat vragen over de reserves in de balans. Deze worden toegelicht door de
penningmeester. Daarnaast is het verzoek om in de begroting nog een historisch jaar te noemen.
• Daarnaast wordt er nog e.e.a toegelicht op de subsidie die bij twee loketten bij de gemeente wordt
aangevraagd n.a.v. een vraag hierover.
Verslag kascommissie (Frans Beks en Evelyn Leenen) en decharge
• De boekhouding is keurig op orde.
• Alle vragen werden snel beantwoord door de penningmeester.
• Twee posten zijn wat diepgaander bekeken door de kascommssie, nl de Burendag en
bestuurskosten.
• De kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2021. De
vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.
• De kascommissie 2022 zal bestaan uit Margreet Talens en Frans Beks.
5 Begroting 2022
• Er wordt een korte toelichting gegeven op de begroting 2022.
• De begroting 2022 laat een tekort van ruim 3.000 zien. Dit heeft met name te maken met het feit
dat alle kosten omhoog gaan, o.a. de drukkosten van het Zegje. Gezien het ruime kassaldo geeft
het bestuur aan dat een tekort vooralsnog geen probleem is.
• Er wordt opgemerkt dat het gunsig is dat de advertentie inkomsten aan het stijgen zijn. De
adverteerder Heerings is helaas gestopt.
• De ALV gaat akkoord met de begroting 2022.
5 Evaluatie activiteiten
•
•
•
•
•
•

De wandelingen zijn ondanks Corona grotendeels mooi door kunen gaan
Afgelopen jaar zijn er 5 “open air” concerten geweest die goed bezocht waren.
Voor komend jaar zijn er al 6 acts vastgelegd (o.a. een harmonie en een Braziliaans trio).
Er moeten 50 stoeltjes opgehaald worden bij de klimboom voor het concert van Euphonia.
Hiervoor zoekt Erik nog een vrijwiligers.
Erik zal een stukje voor het Zegje maken voor de open Air concerten.
De burendag was dit jaar relatief simpel georganiseerd maar daardoor was het niet minder
bezocht of geslaagd, sterker nog; het was een erg geslaagde activiteit.

6 Oproep nieuwe activiteiten, ideeën
• Het zou leuk zijn wanneer de gemeente een hockeyveldje voor kinderen bij het basketball
veldje zou kunnen realseren.
• Nicole oppert om nog een keer een zeskamp te organiseren. Wellicht willen de ouders die
actief waren bij de Paas-speurtocht dit organiseren. De draaiboeken hiervoor liggen klaar..
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Rondvraag
• Voor Doeslief; worden er 16 april 100 plantjes bezorgd. Er zijn nog voldoende plantjes over dus
mocht iemand nog plantjes willen (laten) bezorgen, kunnen ze dit melden bij het bestuur.
• Er wordt gevraagd wat er met de materialen van stichting Tivoli, is gebeurd, die er onlangs mee
gestopt zijn. Deze zijn overgenomen door de Jaguar en liggen daar opgeslagen. Indien nodig,
bestaat er nog steeds de mogelijkheid voor ons om deze te lenen/huren.
• Na twee jaar stilstand kan Kesrt dit jaar hopelijk weer doorgaan zodat ook het koor weer kan
zingen.
Actiepunten:
Erik:
Greetje
Maarten:

Stukje schrijven voor de Open Air concerten voor het Zegje
Stukje schrijven Quads voor het Zegje
Overdrachtsgesprek Michella
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