Buurtvereniging
"Rondom het Park"
Valkenswaard

Notulen ALV
omschrijving

Alg. ledenvergadering buurtvereniging “Rondom het Park”

datum

22 maart 2018

tijdstip

19:45 uur

locatie

In de Swaen, Valkenswaard

Bestuursleden

1.

Bernard van der Schoot

voorzitter

2.

Ingrid van der Vlugt

penningmeester

3.

Lonneke Schilte

secretaris

4.

Gerarda Ladan

bestuurslid

5.

André van Daal

bestuurslid

6.

Mike Brouwers

bestuurslid

7.

Jeroen Koonings

bestuurslid

notulen

Agenda

1.

Opening, mededelingen, ingekomen stukken

2.

Verslag vorige vergadering

3.

Kascommissie

4.

Financieel jaarverslag 2018

5.

Begroting 2019

6.

Aftredende, herkiesbare en nieuwe bestuursleden

7.

Vragen aan leden

8.

Rondvraag en sluiting (vertrek naar De Heerlijkheid)

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

De interim voorzitter Jeroen opent de vergadering met een woord van welkom aan de 17
aanwezige (bestuurs)leden en laat weten wie zich voor vanavond hebben afgemeld.
We kijken wederom terug op een mooi verenigingsjaar. Na de vorige ALV was er de Rock ’n roll
bingo met een zeer goede opkomst. Koningsdag was duidelijk minder druk bezocht, mogelijk
door de meivakantie, maar er lijkt ook minder animo voor de vrijmarkt in het park door
toenemende concurrentie van de vlooienmarkt in het centrum. Dan was er de Mexicaanse
zomeractiviteit, inclusief cactus knutselen en Mexicaanse hapjes. Helaas wat te koud voor echt
Mexicaanse sferen, maar verder zeer geslaagd. De najaarsactiviteit was dit jaar als vanouds
bowlen. Alle banen zaten bomvol en we hebben zelfs nog mensen die laat waren met aanmelden
moeten teleurstellen. Verder was er behoorlijk spontaan een (terug van weggeweest)
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Halloweentocht georganiseerd op initiatief van enkele buurtgenoten. Heel geslaagd en de
opkomst was overweldigend, mede doordat andere tochten niet doorgingen. Veel buurtbewoners
hadden ook meegedaan met tuinen versieren, verkleden en leuke interactie met de kinderen.
Daarvoor dank. Voor herhaling vatbaar! Als laatste activiteit hadden we de
nieuwjaarsbijeenkomst op de zondagmiddag bij de ijsbaan, waarbij veel buurtgenoten elkaar het
beste hebben gewenst voor het nieuwe jaar.
Voor 2019 hebben we besloten bij de nieuwjaarsreceptie de data voor 2019 alvast bekend te
maken zodat iedereen deze alvast kan reserveren op de kalender. O.a. combinatie buurtfeest en
jubileumfeest Band zonder Vent op 1 september, Halloweentocht op 1 november, Bowlen op 3
november. Afspraak: Marloes van Rosmalen wil wel lijntje zijn tussen ons bestuur en de Band
zonder Vent (haar moeder zit erbij), om tot een nadere gezamenlijke invulling voor deze activiteit
te komen.
Als ingekomen stukken zijn er flyers van de wijkcommissie Hoge Akkers om actieve buurtgenoten
te werven voor een functie in hun bestuur of ondersteuning in de diverse projecten waarin ze
deelnemen. De flyers worden rondgedeeld aan de aanwezige leden. Geïnteresseerden worden
opgeroepen zich te melden bij Iris Bominaar (p/a Hoge akkers 11).
Tenslotte nog een verzoek in het kader van de AVG: allen graag doorgeven als je liever niet wilt
dat er foto’s van jou of familieleden geplaatst worden op de website en/of Facebook van de
buurtvereniging. Dit kan via de website (contactformulier), per e-mail (lschilte@outlook.com) of
persoonlijk bij een bestuurslid. Dan houden we er rekening mee.
2. Verslag vorige algemene ledenvergadering 2018

Het Jublieumfeest Band zonder vent is verzet naar 1 september (in verslag staat nog mei, maar
ivm samenvallen met uitslagavond dorpsquiz is besloten te verzetten).
Voor wat betreft en acties en rondvragen:
-

Verschil wijkcommissie Hoge akkers en buurtvereniging en mogelijkheden samenwerken.
De positionering is anders. De wijkcommissie is vanuit de gemeente geïnitieerd, met
mogelijk ook middelen vanuit de gemeente. Er lopen projecten als herinrichting
speeltuintjes, burenhulpprogramma Talentenbank en riool- en bestratingsproject. Het
heeft daarmee een andere doelstelling dan de buurtvereniging, die vooral bezig is
activiteiten te organiseren waarin buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten.
Voor wat betreft de samenwerking is er per mail enige keren contact geweest met Iris
Bominaar van de wijkcommissie. De gegevens zijn onderling uitgewisseld tussen
wijkcommissie en buurtvereniging, zodat bij behoefte samenwerking mogelijk is.
Aangezien zij nu niet op sterkte zijn is er ook weinig tijd en ruimte om zaken nu al samen
op te pakken. Vraag blijft wel open staan of we (op termijn) intensiever willen
samenwerken, en zo ja, hoe en ook voor wat betreft beschikbaarheid middelen e.d.
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Actie bestuur: Volgende bestuursvergadering mogelijkheden verder verkennen.
-

Er is een eenvoudig (concept) draaiboekje voor de praktische zaken rondom het
organiseren van een ijsbaan in het park

-

Voor wat betreft een WhatsApp groep buurtpreventie heeft Ingrid geïnformeerd. Er komt
best wat bij kijken en het bestuur ziet er geen heil in om het zelf op te zetten. Alle
informatie is nu bekend bij de buurtvereniging (Ingrid), dus als iemand interesse heeft om
op te starten is het op te vragen.

3. Kascommissie

De kascommissie bestond dit jaar uit Richard Wijnen en Marc ten Holter. Zij hebben ingestemd
met de boekhouding, er waren geen onvolkomenheden (verschil van 10 cent 😊) en de
penningmeester ontvangt décharge voor het boekjaar 2018.
Afspraak: Kascommissie voor het jaar 2019 zijn Marc ten Holter en Rogier van Rosmalen.
4. Financieel jaarverslag 2018

Activiteiten 2018
Het is gelukt de activiteiten binnen de begroting te houden v.w.b. de kosten. Verschillende
activiteiten hebben minder gekost dan begroot.
Inkomsten 2018.
Eind 2018 waren 111 adressen lid van onze vereniging (193 volwassenen en 75 (betalende)
kinderen. Een kleine toename vergeleken met het jaar ervoor. Nog niet alle contributies zijn
binnen. Die nemen we mee in begroting 2019. Naast de contributies hebben we geen inkomsten.
Uitgaven 2018.
In 2018 waren er ook enkele kosten die niet waren begroot: o.a. een cadeaubon voor het
opzetten van een nieuwe website (ook op mobiele apparaten leesbaar) en een haspel. De
algemene kosten zijn ook wat gestegen (ook omdat we begin van het jaar toch een papieren
uitnodiging bezorgen in de buurt met de activiteitenkalender voor het hele jaar.
Per saldo is ons eigen vermogen met € 1.129,40 gedaald tot € 3.800,42 .
Het bestuur vindt dit vermogen voldoende voor de komende periode.
5. Begroting 2019

Vooruitblik 2019.
We willen graag een ledenadministratiesysteem aanschaffen. Alles zit nu in Excel, wat te
kwetsbaar is en te onoverzichtelijk voor alle bestuursleden. De begroting voor 2019 is opgehoogd
met deels eenmalige kosten (opstartkosten (200-250 max) en deels vaste abonnementskosten
per maand voor een dergelijk programma. Dan kunnen we mogelijk ook overstappen op
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automatische incasso en dat scheelt een hoop gedoe. Om dit te kunnen financieren willen we
voorstellen om de jaarcontributie te verhogen met 1,- per persoon. Kosten bedragen dan per
2019 7,- pp per jaar ipv 50 cent pp per maand. We vragen we aanwezige leden of iemand
bezwaar heeft tegen deze contributieverhoging. Dat is niet het geval. Besluit: contributie 2019
verhogen met 1,- pp naar 7,- per jaar per persoon.
6. Aftredende, herkiesbare en nieuwe bestuursleden

We zijn als bestuur goed op kracht met in totaal 8 (aspirant) bestuursleden.
Aftredend en niet herkiesbaar Mike Brouwers
Aftredend en herkiesbaar Jeroen Koonings en Ingrid vd Vlugt en Lonneke Schilte.
Aantredende leden: Maartje Brouwers, Monique Roothans, Roel van Wijk en last but not least
Coen Gruijters, aspirant voorzitter.
Coen is niet geboren, wel getogen in Valkenswaard. Al vroeg werkzaam bij Nol Verberkmoes nog
in Wilhelminapark. Daarna een tijdje bij de Rabobank, maar nu weer terug in het Wilhelminapark
én als adviseur bij Verberkmoes. Coen is graag actief in het verenigingsleven (voetbal,
vogelverschrikkerfestival) en wil zich ook graag inzetten voor de buurtvereniging. Om jong en oud
samen te laten genieten in onze fijne buurt. Aanwezigen zijn akkoord met zijn voorzitterschap en
onder applaus wordt Coen welkom geheten als onze nieuwe voorzitter.
7. Rondvraag en sluiting

Vragen van de leden:
-

Ronnie: geen vragen meer, die van vorige keer zijn beantwoord.

-

Vincent: i.k.v. de sociale cohesie: meld je aan voor de dorpsquiz 18 mei, is ideale
samenwerking met dorpsgenoten. Via vwquiz. Je ontvangt een map met heel pittige
opdrachten, die je met een groep van 15-20 plaatsgenoten probeert te volbrengen. De
feestelijke prijsuitreiking op de Statie de week na de dorpsquiz is ook heel gezellig.

-

Gerold: Bij feestje met Band zonder vent ook andere muziek (band, orkest) tegenover
zetten. Er worden al veel andere bands en harmonieën e.d. uitgenodigd die dag. Bijv.
ook met mensen die nog geen instrument bespelen, net als zij toen (Band zonder
instrument 😊). Afspraak: Gerold, Vincent en Marloes gaan samen nadenken over leuke
(muziek)activiteit op die dag.

Er zijn geen overige punten voor de rondvraag en de voorzitter dankt een ieder voor de aandacht
en sluit de vergadering. Allen dank voor de aanwezigheid en Coen krijgt de voorzittershamer van
Jeroen overhandigd.
Een (groot) aantal leden gaat naar De Heerlijkheid voor de pubquiz, waar er nog wat andere
buurtgenoten aanhaken.
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