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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 januari 2016 

 
 
1 Opening 
 

Voorzitter Joost Frantzen opent de vergadering en heet iedereen welkom, met 
name nieuwe buurtbewoonster Cynthia Jongen. 
 

De agenda wordt vervolgens ongewijzigd door de aanwezige leden vastgesteld. 
 

De aanwezige leden (34) hebben zich geregistreerd via de presentielijst. 
 
 

2 Notulen Algemene Ledenvergadering 26 januari 2015 
 

De notulen worden per pagina zowel tekstueel als inhoudelijk doorgenomen. 
Het verslag wordt aansluitend ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de 
secretaris. 

 
 

3 Bestuurssamenstelling  
 
Els van der Lubben en Vincent van Straaten zijn aftredend bestuurslid. Zij stellen 

zich herkiesbaar voor de functie van penningmeester resp. algemeen bestuurslid. 
 

De aanwezige leden stemmen unaniem in met de herkiezing van Els en Vincent 
als bestuurslid. 
 

 
4 Financiële zaken 

 
4.1 Jaarverslag 2015 penningmeester 
Penningmeester Els van der Lubben licht het financieel verslag toe.  

 
4.2 Verslag kascontrolecommissie en decharge bestuursleden 

De kascontrolecommissie wordt voor de beoordeling van het jaar 2015 bemand 
door Jenny Warrink en Raymond Dumont. Er zijn geen onregelmatigheden 

aangetroffen, verslag was perfect in orde, met dank aan penningmeester. De 
ALV verleent het bestuur decharge. 
 

4.3 Bezetting kascontrolecommissie 2016 
Jenny Warrink is aftredend lid van de kascontrolecommissie. 
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Frans Pommé stelt zich kandidaat om 2 jaar lid te worden van de 
kascontrolecommissie. 

De ALV stemt hier unaniem mee in. De voorzitter dankt Jenny Warrink voor haar 
inzet. 

 
Inzake de kascontrole 2016 zullen Frans Pommé en Raymond Dumont dus 
samen de kascontrolecommissie vormen. 

 
4.4 Contributie 2016 

De contributie blijft gehandhaafd op 16 euro. De ALV gaat hiermee unaniem 
akkoord. 

 
4.5 Begroting 2016 
De penningmeester licht de begroting toe: 

- er is minder opgenomen voor aparte kinderactiviteiten in verband met lage 
opkomst; 

- ook een lager begrotingsbedrag voor buurtfeest; dit gaat in verband met lage 
opkomst op zaterdag in 2016 van 2 naar 1 dag (alleen de zondag). 

 

De ALV stemt unaniem in met de begroting 2016. 
 

 
5 Activiteiten 2015 / programma 2016 
 

Wilma Suntjens licht namens de activiteitencommissie het activiteitenprogramma 
toe. 

Joost bedankt de activiteitencommissie voor het programma van 2015 en alle 
inzet. Hij nodigt leden uit om activiteitencommissie te versterken. 
 

Voor 2016 presenteert de activiteitencommissie een programma met een 6-tal 
activiteiten. Ten aanzien van: 

- sportieve activiteit > leden merken op dat een wandeling het altijd goed doet, 
eventueel onder leiding van een IVN-gids.  
Frans Pommé biedt aan om de wandeling te organiseren. 

- high-tea >  een aantal leden biedt zich alvast aan om de high-tea mede 
samen te stellen: Frans Pommé, Jenny Warrink, Ria van Buggenum, Nellie 

Vonken, Yvonne Weinstock. 
Afgesproken wordt dat act.cie tzt een oproep aan alle leden doet om deel te 
nemen aan de samenstelling. 

- buurtfeest > een aantal leden biedt zich alvast als vrijwilliger aan: Frans 
Pommé, Phil Handels, Ria van Buggenum, Frank Janssen, Jenny Warrink, 

Silvio Comis, Nellie vonken, Hub Ritzen. 
 
Vervolgens wordt onder de aanwezige leden per activiteit in 2016 een lot 

getrokken: 
- quizavond > Caren Gien > gratis consumptiebon 

- blote voeten pad > Yvonne Weinstock > gratis deelname 
- high-tea > Anne-Marie Peters > gratis deelname 

- bierproeven   > Frank en Marianne Janssen > gratis deelname 
- buurtfeest > Elly Pommé > gratis consumptiebon 
- wandeling > Silvio en An Comis > gratis deelname 
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6 Buurtactie 
 

Joost haalt het weekend Buurt in Beweging van 2015 aan, welke heeft kunnen 
plaatsvinden door de buurtactieregeling van de gemeente Heerlen. 

Voor 2016 bestaat deze buurtactieregeling ook, alleen het subsidiepotje is 
afgeslankt. 
 

Opmerking van leden: 
Frank Janssen: het geplande weekend in 2015 was niet handig in verband met 

herfstvakantie. 
Els Pijnenburg: info over de datum kwam volgens haar te laat; men had eerder 

moeten informeren, zodat wellicht meer mensen hadden kunnen deelnemen. 
 
Frans Pommé: als lid van de beoordelingscommissie van de buurtactieregeling 

weet hij te melden, dat mocht men overwegen om nogmaals van de 
buurtactieregeling gebruik te willen maken, een ander thema gekozen moet 

worden. Er kan nl. niet 2x voor eenzelfde soort activiteit subsidie 
aangevraagd/verleend worden. 
 

Anne-Marie Peters: vraagt of het bestuur contact onderhoudt met andere buurten. 
Dit naar aanleiding van het filmpje Mooi Heerlen, waaruit blijkt dat er heel wat 

buurtgroepen actief zijn. 
Joost licht de leden in over zijn contacten met wijkraad en buurtsteun.  
In dat kader informeert Frans Pommé over het zorgcentrum Tobias, als 

mogelijke ontmoetingsplek voor buurtbewoners. 
 

 
7 Rondvraag 
 

Silvio Comis vraagt naar aanleiding van filmpje Mooi Heerlen > er zal op enig 
moment ook een film gemaakt worden van onze wijk; is het een idee om een 

opname te maken van het buurtfeest?  
Het bestuur neemt dit mee. 
 

Jenny Warrink brengt de diavoorstellingen van Guus Reinartz onder de aandacht. 
Hub Ritzen heeft dit al eens eerder aangekaart als een mogelijke activiteit. De 

diavoorstellingen van Reinartz zijn interessant en zeer bijzonder; het zijn 
eigenlijk meer films. De kosten van een voorstelling bedragen ca 175,00 euro. 
Els vindt een dergelijke activiteit nogal kostbaar aangezien ook de zaal gehuurd 

moet worden. De aanwezige leden geven aan een eigen bijdrage geen bezwaar 
te vinden. 

 
Enrico van der Lubben meldt de verwikkelingen omtrent de KWF-collectanten. In de 
buurt ontstond onrust of het wel vertrouwd was ivm het late tijdstip van collecteren. 

Enrico zegt dit met KWF-organisatie afgestemd te hebben; blijkt dat het wel 
betrouwbare collectanten betrof. 

 
Anne-Marie Peters vraagt zich af of een groepsapp handig is voor de veiligheid in 

de buurt. 
Joost bevestigt dat meerdere buurten al gebruik maken van een soort van 
buurtpreventie-app. 
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Frans Pommé vraagt naar beschikbaarheid van welkomstbrieven voor nieuwe 
bewoners. 

Het bestuur zal deze op de website plaatsen. 
 

Wilma Suntjens stelt voor om de uitnodigingen voor activiteiten voortaan via de 
mail te verspreiden; leden die geen mailadres hebben, ontvangen de uitnodiging 
uiteraard schriftelijk. 

De aanwezige leden stemmen hiermee in. 
 

Yvonne Weinstock meldt de overlast van auto’s die over het grasveld rijden. De 
keien aan de rand van het grasveld zijn geen goede oplossing. Joost zegt al eens 

contact te hebben gehad over paaltjes, maar dan komt de ophaaldienst voor de 
prullenbakken er niet meer bij. 
Joost neemt dit punt mee naar de wijkraad. Deze zal het moeten opnemen met de 

gemeente. 
 

Peter Weinstock vraagt naar contacten met andere wijken, voor andere ideeën 
en dergelijke. 
Frans Pommé reageert hierop: als lid van de wijkraad meldt hij dat de wijkraad 

functioneert in een soort van kernteam, waarin meerdere wijkraden 
vertegenwoordigd zijn. 

Hij licht nog toe dat voor de buurtvereniging de mogelijkheid bestaat om gratis 
ruimte te huren in A gene Bek en in Tobias. 
 

 
8 Sluiting 

 
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en bijdrage. Namens het 
bestuur  nodigt hij iedereen uit voor een gezellige voortzetting van de avond 

onder het genot van een hapje en een drankje. 


