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het Nestbericht

Voorwoord Nestbericht.
Voorjaar in het zicht met nieuwe vooruitzichten
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf hebben we net
onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehad. Het voorjaar zit er aan te komen. De dagen worden langer en de zon
laat zich steeds meer zien. Voor wat betreft de buurtvereniging
realiseer ik me de dat we een bloeiende vereniging hebben die
eind dit jaar al weer 19 jaar bestaat.
Maar dit gaat niet vanzelf. Heel veel buurtgenoten helpen mee
een activiteit te organiseren of nemen voor een aantal jaren
zitting binnen het bestuur. Zoals in iedere vereniging wenselijk is het goed dat er wisselingen gaan komen binnen een
bestuur en voor mijzelf heb ik besloten dat ik mijn bestuursfunctie als penningmeester ga neerleggen. Via dit voorwoord doe ik een oproep wie dit van mij wil gaan
overnemen en zitting wil gaan nemen in het bestuur?
Binnen onze buurt hebben een aantal nieuwe bewoners aangegeven dat zij lid willen worden van onze vereniging. Ongetwijfeld zullen we deze binnenkort tegenkomen op één van onze
activiteiten.
Deze buitenactiviteit is de traditionele wandeltocht die op
zondag 10 april wordt georganiseerd. Ik ga ervan uit dat hier
net als afgelopen jaar veel buurtgenoten hier aan gaan deelnemen.
Een prachtig voorjaar toegewenst met nieuwe ideeën en
uitdagingen. Ik daag u uit om te reageren op de vraag wie de
taak van penningmeester wil gaan overnemen.

het Nestbericht

ALV 2016 Buurtvereniging Het Schildersnest d.d.23-2-2016
Aanwezig:
Ruud Tonnissen
Yvonne Simons
Math Linders
Kees Vanen
Tiny van Gaal
Frans Custers
Koos Visser

Hennie Du Porto
Marianne Derkx
Virginia Renkens
Paul de Frankrijker
Koos van Gaal
Nelly Custers

Aanwezig:
Afgemeld:
Totaal aantal leden:

25
12
117

Theo van der Maazen
Sonja Thomson
Theo van de Biggelaar
Martin van Mil
Femke Hoegens
Piet Pouwels

Piet Hesen
Maria Hesen
Dick Huisman
Nelly Pingen
Koos Streutjes
Thea Pouwels

personen
personen
personen

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00uur.
2. Notulen algemene ledenvergadering 24 februari 2015
Geen opmerkingen.
3. Jaarverslagen
Bestuur
In 2015 heeft de vereniging 4 Nestberichten en 1 Nestbericht extra uitgegeven, wat het totaal brengt op
97. Er zijn afgelopen jaar minder bestuurs-bijeenkomsten geweest. E.e.a. is via e-mail geregeld binnen het
bestuur. Er zijn verschillende kaartjes verspreid en bezoekjes gebracht. We zijn 1x langs deur gaan i.v.m.
overlijden een buurtgenoot, het welkomsbord is gebruikt, vergunning aangevraagd bij gemeente voor
straatfeest, gezellige KletsKienKwizavond gehouden in de Samensprong, fietstocht, buurtfeest en de oudejaars borrel 2015 zijn goed bezocht.
Theo vertelt over vervolg van verzoek gemeente. Het verzoek beperkt zich tot het signaleren van gebreken
aan de speeltoestellen bij de Samensprong. De gemeente wil het onderhoud toch graag door de buitendienst laten plaatsvinden. Femke vertelt over de signaalfunctie die we als buurt kunnen vervullen. We geven aan bij school en buitendienst.
In de eerstvolgende Nestbericht komen de contactgegevens van iemand een aanspreekpunt van de Samensprong en van de buitendienst van de gemeente, zodat gebreken en bijzonderheden kunnen worden
doorgegeven.
We hebben uitgebreid gesproken over het rondgaan na overlijden van een buurtgenoot. Mogelijkheden
waren o.a.: verhogen van de contributie, zodat langs gaan overbodig is; wel langs gaan en de opbrengst
verdelen over een bloemetje en een envelop voor de nabestaanden. Bezoek na overlijden blijven we doen,
ook vanwege de informatieve en sociale functie. Afgesproken is dat we in de eigen straat van de overledene iedereen bezoeken, daarbuiten alleen leden van de buurt. We verdelen de straten van de buurt, zodat
we een aanspreekpunt hebben. Zodra het bericht Martin van Mil bereikt, neemt hij contact op met Paul
(Paulus Potter straat), Sonja (Jan Steenstraat en gastleden), Hennie (Jozef Israelstraat), Tiny (Jacob Marisstraat), Theo (Rembrandtplein), Martin (Ruysdaelstraat).
Als er een rouwbrief bij het bestuur binnenkomt, wordt deze via de mail rondgestuurd naar de buurtleden.
Jeugdcommissie
· Paas activiteit niet doorgegaan.
· Speeltuin met 3 kinderen gezwommen in Goch.
· Sint Maarten met 5 kinderen lampionnen gemaakt, rondgelopen en gezongen.
· Sinterklaas: 7 kinderen met Sint en zwarte Pieten, was erg leuk.
Financieel verslag
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De penningmeester Ruud heeft een aantal kopieën gemaakt voor de aanwezige leden en geeft uitleg en
toelichting op vragen.
Kascontrolecommissie
Paul de Frankrijker en Koos Visser hebben de jaarrekening doorgenomen en bonnetjes en rekeningen gecontroleerd. Complimenten voor de penningmeester.
Websitecommissie
David, Roger en Paul zitten in deze commissie. Afgelopen jaar alle Nestberichten digitaal gemaakt. Ideeën
aan het begin van het jaar niet helemaal kunnen realiseren wegens drukte. 95% aanmeldingen via papieren formulieren. Voorheen kregen we een mailtje als er een activiteit is, als reminder. Zou dat in 2016 weer
kunnen?
1. Vaststellen contributie 2016
Gezien het mooie overschot op onze rekening willen we de contributie voor 2016 gelijk houden aan 2015.
Geen verhoging dus.
2. Begroting 2016
De begroting voor 2016 wordt doorgenomen. Ruud geeft toelichting adv uitgedeelde begroting. In 2017
bestaan we 20 jaar. We hebben dan ruimte om ons jubileum te vieren.
3. Bestuursverkiezing
Bestuurslid aftredend en herkiesbaar Martin van Mil.
Bestuurslid aftredend en herkiesbaar Theo van der Maazen
Beiden mogen blijven.
4. Verkiezing kascontrolecommissie 2016
Afgelopen jaar was Paul de Frankrijker voorzitter, was en Koos Visser 2e lid en Knud reserve lid. Voor verenigingsjaar 2016 is Koos Visser voorzitter, Knud 2de lid van de kascontrolecommissie. Virginia is reserve
lid. Virginia, bedankt voor je aanmelding bij deze commissie.
5. Voorstellen bestuur en vooruitblik 2016
Concept evenementen overzicht 2016
6. Rondvraag
Roy vraagt of we contact op willen opnemen met mevrouw Loeffen over het stallen van de aanhangwagen
met tent. Als ex-buurtlid wil hij zijn inspanningen m.b.t. de tent staken.
Ruud is vanaf 2007 penningmeester. Hij wil het penningmeesterschap graag overdragen. Daarbij ook zijn
bestuurszetel. Bij deze een oproep voor buurtleden om deze taak op zich te nemen. Tot uiterlijk de ALV
van 2017 vervult Ruud zijn taken. Graag eerder, maar uiterlijk dan draagt hij ze over.
1. Sluiting
Het bestuur heeft dit jaar een bloemetje aangeboden aan Hennie en Martin die afgelopen jaar veelvuldig in
de lappenmand hebben doorgebracht. Ook Ruud heeft een bloemetje gekregen voor zijn, niet aflatende,
werkzaamheden voor de buurtvereniging.
Theo sluit de vergadering om 21.00 uur.

Melding schade aan speeltoestellen
Marcel Pelzer van de gemeente Bergen(werkzaam bij Buitendienst), 0485 348383
Leony van Riswick van de St. Jozefschool, 0485 341248
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ZATERDAG 21 MEI !!!!!!!
Op deze dag staat het jaarlijkse uitje om naar de speeltuin te gaan op het
programma.
We vinden het leuk als jullie allemaal mee gaan!
Je hoeft zelf niet voor eten en drinken te zorgen dit nemen wij mee.

Geef je dus op voor 12 MEI !!!!!
Dit kan via onderstaand briefje of via de mail.
Graag willen we ook weten wie er eventueel als begeleiding mee kan. (ook of je vader/moeder die
dag een auto ter beschikking heeft). We nemen dan nog contact op of je vader/ moeder dient te
rijden en meegaat als begeleiding.

Naam:

………………………………………………………………

Gaan mee met …….. personen
Mijn vader/moeder kan mee als begeleiding en kan wel/niet rijden
Telefoonnummer: …………………………
Inleveren bij Monique, Jacob Marisstraat 14 of mailen naar rtonnissen@home.nl.

Let op doe dit wel voor 12 MEI!!!!
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Wandeltocht buurtvereniging Het Schildersnest
Op zondag 10 april gaan we weer wandelen.
Deze tocht vindt plaats op zondagmorgen 10 april a.s. en start om 10:00 uur bij
de parkeerplaats van “ Bossbrasserie de sluis“ in Well.
Na afloop van de tocht (rond 12:00 uur)wordt u in Bosbrasserie getrakteerd op koffie met gebak.
Indien u geen eigen vervoer heeft voor deze dag kunt u dit op onderstaande
strook aangeven. Wij zullen dan met u contact opnemen over met wie u eventueel
kunt meerijden.
Heeft u nog plaats in uw auto om eventueel mensen mee te nemen, dan zouden
wij dat graag van u vernemen.

Wilt u deelnemen aan deze tocht, verzoeken wij u deze strook voor
maandag 4 april in te leveren bij:
Monique Tönnissen, Jacob Marisstraat 14.
Of stuur een mail naar rtonnissen@home.nl

Wij nemen deel aan de wandeltocht op 10 april 2016.
Familienaam:

………………………………………………………….

Aantal volwassenen:

…….……….

Aantal kinderen:

……….…….

Tel. Nummer:

……………………

Wij kunnen nog

……………. extra passagiers meenemen

Wij rijden graag met

……………. personen mee.
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