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Het is begin april 2014, de klok is verzet en de zomertijd aangebroken. We
zitten in het voorjaar en hebben een relatief warme winter gehad. De zonnepanelen in onze buurt hebben al bovengemiddeld licht en daarmee elektriciteit verzameld. De Carnaval is goed geweest. Vol trots hebben we in de
versierde straten van onze buurt gezwaaid naar Prins Rik en Prinses Yvonne.
Nu ik dit voorwoord schrijf, vindt Obama het ‘gezellig’ in Nederland. En dat
terwijl hij niet eens in onze buurt is geweest. Hij gebruikte het woord
‘gezellig’ bij zijn afscheid van de NSS top in Den Haag. Precies vijf weken
nadat wij onze jaarlijkse top in De Samensprong hebben gehouden. Die
was, ondanks het selecte gezelschap, ook gezellig.
We hebben er onze evaluatie van 2013 gehad en vooruit gekeken naar het
nieuwe verenigingsjaar. Zie ook het ingevoegde verslag en de evenementenplanner. Let vooral op de aangepaste datum van het straatfeest, dat
vanwege andere activiteiten in die periode op zaterdag 5 juli wordt gehouden. Noteer het vast in je agenda of op de kalender.
De KletsKienAvond van dit jaar wordt voorbereid door Tanja, Sonja, Erik en
David. De wandeltocht van begin april komt echter te vervallen omdat zich
jammer genoeg geen organisatoren hebben gemeld.
Verder vind je in dit Nestbericht een oproep voor het Buurttoernooi van VC
Montagnards op eerste Pinksterdag.
Daarnaast zijn we op zoek naar aanvullende kracht in het bestuur. Met het
voorgenomen vertrek van Ernest en een al eerder ontstane lege plek hopen
we op versterking. Mocht je interesse hebben zitting te nemen in ons bestuur kun je contact opnemen met mij.
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http://www.hetschildersnest.nl
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Zoals we elkaar vinden in vreugde, hoop ik ook dat we elkaar opzoeken als
het tegen zit. In deze tijd is het goed er samen wat van te maken.
Namens het bestuur wens ik eenieder een goed 2014 en hoop jullie te ontmoeten op (een van) onze activiteiten.

Een Schilderachtige groet, Theo

het Nestbericht

ALV 2014

Buurt vereniging Het SchildersNest

dd: 18-2-2014
Aanwezig:
Ruud Tonnissen
Nelly Custers
Koos Visser
Annie Linders
Sonja Thomson
Erik Dekker

Hennie du Porto
Piet Pouwels
Koos Streutjes
Dirk Huisman
Martin van Mil
Tanja Dekker-van Hest

Ernest Grosfeld
Thea Pouwels
Piet Hesen
Cocky Huisman
Yvonne Simons

Frans Custers
David Commandeur
Maria Hesen-Schoofs
Nelly Pingen
Wilbert Cornelissen
Theo v/d Maazen

Afgemeld: 19 personen
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00uur.
2. Notulen algemene ledenvergadering 26 februari 2013
Geen opmerkingen. Dank aan Ernest voor het verslag.
3. Jaarverslagen
Bestuur
In 2013 heeft de vereniging 6 Nestberichten uitgegeven, 1 krabbel op de site geplaatst, 4 bestuursbijeenkomsten
gehad, verschillende kaartjes en bezoekjes gebracht, het welkomsbord gebruikt, het prinsenpaar van de KBO in
onze buurt gehad, een geweldige KletsKienKwizavond en een bloemschikavond gehad. Het dankbloemetje is gegeven aan Nelly, Koos, Tiny en Ruud voor hun inzet afgelopen jaar.
Jeugdcommissie
· Paas activiteit niet doorgegaan i.v.m. te weinig aanmeldingen
·

Speeltuin: We zijn op zaterdag 17 augustus naar Irrland geweest met 13 kinderen was heel gezellig.

·

Sint Maarten: met 5 kinderen een eenvoudige maar leuke lampion geknutseld in de Klimop. ‘s Avonds door de
buurt was erg leuk omdat de kinderen bij veel mensen hun lampion mochten laten zien.

·

Sinterklaas: Hebben we dit jaar gevierd in de Samensprong met 9 kinderen. Was erg gezellig met een Sinterklaas en 2 Zwarte Pieten.

·

In oktober zijn we voor het eerst sinds jaren met de oudere jeugd op stap geweest. We zijn naar de bioscoop
geweest.

Financieel verslag
Uitleg door een tevreden Ruud. We hebben een financieel positief resultaat mogen bijschrijven. Vooral de KletsKienKwis heeft een mooie bijdrage aan onze kas geleverd.

Verslag kascontrolecommissie
We hebben 23 januari de kas gecontroleerd. Hoewel kritisch gekeken, geen onregelmatigheden kunnen ontdekken. Complimenten voor de penningmeester.
Verslag websitecommissie
Samenvatting uit het verslag van hun bijeenkomst.
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Er wordt goed gebruik gemaakt van de site. Het plaatsen van foto’s vindt vaker plaats. Het Nestbericht blijft papier verspreid worden. De aanmelding voor de activiteiten via de site werken goed. Wellicht dat we een standaardformulier voor de vaste activiteiten kunnen hebben zodat we een maand van tevoren het formulier kunnen
plaatsen. De actuele zaken komen via de site. @Schildersnest is de plek voor onze vereniging op Twitter.
1. Vaststellen contributie 2014
Gezien de huidige financiële situatie willen we de contributie voor 2014 gelijk houden aan 2013. Geen verhoging
dus.
2. Begroting 2014
Gezien recente afmeldingen zijn de geleverde cijfers niet actueel. De penningmeester kan met deze begroting
3. Bestuursverkiezing:
Voorzitter aftredend en herkiesbaar Theo van der Maazen
Bestuurslid aftredend en herkiesbaar Yvonne Simons
Beiden mogen blijven.
7. Verkiezing kascontrolecommissie 2014.
Afgelopen jaar waren dat Wilbert Cornelissen en Math Linders.
Voor het verenigingsjaar 2014 wordt Math voorzitter van de kascontrolecommissie, Paul de Frankrijker wordt
tweede lid. Koos Visser wordt reserve.
8. Voorstellen bestuur en vooruitblik 2014
Zie evenementenplanner.
9. Voorstellen, schriftelijk ingediend door leden voor aanvang van de algemene
vergadering
Geen voorstellen.
10. Rondvraag
Sonja: opmerking. Jammer dat bij het versieren van de Prinsenstraat geen briefje in de bus is gekomen. Voor een
dergelijke activiteit is het wenselijk buurtgenoten de kans te geven deel te nemen.
Martin: geeft als tip het ZOOpark in Overloon te bezoeken. Kaarten tegen zeer gereduceerd tarief zijn verkrijgen
bij Martin. Let op een wachttijd van 10 dagen.
11. Sluiting
Theo sluit de vergadering om 20.48uur

Beste buurtgenoten,
Zondag 8 juni vindt het jaarlijks terugkerende buurttoernooi weer
fanatieke, maar ook recreatieve deelnemers van dit voet- en volleybaltoernooi. Het zou mooi zijn als we dit jaar 2 voetbal- en 2
volleybalteams bij elkaar kunnen sprokkelen. Vorig jaar zijn we in
de titel te verdedigen. Zelfs als je geen fanatiekeling bent en geen
talent/ervaring hebt, kun je je gewoon opgeven om mee te doen, al
is het maar voor de gezelligheid. Want hoe meer zielen, hoe meer
vreugd. Dus meld je alvast aan door een mailtje naar mij
(camielderkx@gmail.com) te sturen en dan hoor je van me.
Gr, Camiel
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Lieve Buurtgenoten:

PASEN

Langs deze weg willen wij als prinsenpaar 2014 iedereen bedanken
Voor alle steun en hulp die wij hebben gehad van jullie.
Het zit er weer op, de roerige maar geweldige tijd.

Ja, het is alweer bijna Pasen, en
natuurlijk hebben we ook dit jaar
weer een activiteit voor de jongste
buurtbewoners.
Het is op zaterdag 19 april. We gaan
dit jaar weer lekker naar buiten.
Dus doe je mee, trek dan lekker oude
kleren aan, die vies mogen worden,
en kom om 14.00 uur naar de Brede
School (bij de klimop). Ook als het
weer niet zo mooi is gaan we toch!!

Wat was er weer mooi versierd in onze buurt geweldig gewoon. Dit werd ook
nog eens beloond met een bezoekje van de optocht zodat iedere deelnemer
aan de optocht kon zien hoe mooi er versierd was in onze buurt.
Zelfs onze straat was omgedoopt tot prinsenstraat , zodat iedereen kon zien
waar de prins en prinses woonde, als ze dit nog niet wisten.
Ook willen wij iedereen bedanken voor alle lieve kaartjes en felicitaties die wij
ontvangen hebben.
Lieve groeten ;

Prins Rik & Prinses Yvonne

Meld je alsjeblieft aan per email
rtonnissen@home.nl
of door een briefje bij Monique,
Jacob Marisstraat 14
in de bus te doen.
Doe dit aub vóór 11 april.
Ben je een ouder die het leuk vind om
mee te helpen, dan kun je je
aanmelden op hetzelfde adres.
Hopelijk tot ziens,

Bianca, Desiree en Monique

Wij ontvingen het droevige bericht., dat op 12 febr. j.l. Mevr. Mia v.d.
Vight is overleden.
Zij was, toen ze nog goed ter been was, vaak bij onze activiteiten. We
zullen haar missen.
Wij wensen Frans en zijn gezin heel veel sterkte toe.
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