Verslag van de jaarvergadering van de Buurtvereniging Horsterweg.
Datum: 27-02-2018.
Locatie: Wijkgebouw de Waeg.
Afgemeld: Wim Schouenberg, Mario en Linda Duniec, John en Jose Derix, Remi Laureys jr. en Herman
Houkes. John Janssen komt later.
1. Opening:
Om 20:35 opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Vervolgens vraagt ze 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan: Anne Doldersum, Toos Beker,
Mien Gerrits, Maria Beurskens, Marjo Boom en Mirjam Haver. Omdat niet iedereen meer
een advertentie in de krant plaatst zou het kunnen zijn dat wij het niet (op tijd) weten dat
een lid van de buurtvereniging overleden is, daarvoor onze excuses.
2. Notulen van de vorige vergadering:
De notulen van de jaarvergadering en het jaaroverzicht van de activiteiten van 2017 worden
nog eens onder de aandacht gebracht. Er zijn geen opmerkingen en Helma bedankt Chantal
voor het verslag.
3. Financieel verslag:
Heleen leest het financieel verslag voor en zegt dat we afgelopen jaar geen subsidie hebben
ontvangen omdat het potje helaas leeg was.
De inkomsten waren dit jaar ong. €6700,00 en de uitgave €7590,00, we hebben dus een
negatief verschil van ong. €800,00.
De dag van de buurt heeft in 2017 maar €0,23 gekost, dit komt mede door de goede
samenwerking met Sjaak van het wijkgebouw.
De buurtvereniging telt op dit moment 168 gezinnen dit zijn samen 421 personen, van deze
168 gezinnen zijn 125 betalende gezinnen en 43 ereleden gezinnen. Kijkende naar onze
populatie dan komen er komende 10 jaar meer dan 70 ereleden bij en dat betekent dus een
daling van onze inkomsten.
Helma springt hierop in en zegt we hebben een idee om vanaf 2019 de ereleden door te
laten betalen. Ze krijgen natuurlijk wel nog de oorkonde en bos bloemen en een bezoekje
van ons. Dit idee werd vorig jaar al door een erelid geopperd in de jaarvergadering en er is
zelfs al een erelid die de contributie nu al doorbetaald. De bestaande ereleden krijgen
volgend jaar een brief waarin gevraagd wordt voor een vrijwillige bijdrage. Helma vraagt aan
de aanwezige of men het hier mee eens is, er komt geen bezwaar vanuit de aanwezige dus
dit gaan we vanaf 2019 toepassen. Theo merkt op dat we dan wel het huishoudelijk
regelement moeten aanpassen.
Helma geeft een rondje namens de buurtvereniging.
Theo vraagt nog of de opbrengst van het oudpapier ook minder wordt? Heleen zegt dat valt
wel mee, ik heb nog niet alles uitbetaald gekregen dus er moet nog wat bij. In 2008 hebben
we het meeste papier opgehaald en in 2003 het minste. 2017 was zelfs iets meer dan in
2016.
Verder hebben we dit jaar een iets hogere eigen bijdrage gevraagd bij het kinderkienen en
voor Sinterklaas. Sandra merkt op en de buikmannen bij het Kerstkienen zijn kleiner
geworden.
4. Kascontrole:

Namens de kascommissie doet Joep Coort het woord. Omdat John Derix op vakantie is zijn
alleen Joep en Marlie Rohwer op 16-02-18 bij Heleen geweest. Joep zegt ik heb alles goed
bekeken en eens goed rondgekeken en heb niets geks gezien en weet nu da het veel werk is
en we zijn tot de conclusie gekomen dat alles klopt! Helma bedankt Joep en Marlie voor de
kascontrole en vraagt een applaus voor Heleen.
5. Benoeming nieuwe leden kascommissie:
De voorzitter vraagt 3 personen voor de kascommissie, Joep Coort, Huub Faassen en Roel
Holleman geven aan dit wel te willen doen.
6. Bestuursverkiezingen:
Aftreden en herkiesbaar zijn John Janssen en Bart Winter. Aftredend en niet herkiesbaar is
Linda Duniec.
Helma zegt zoals jullie kunnen zien zit er al een nieuw bestuurslid aan de tafel bij en dat is
Anita Mandic, vriendin van Dennis Holleman. Anita is al een tijdje erbij en we weten dat
Anita nieuwe ideeën heeft zoals met onze dag van de buurt. Helma zegt ik hoop dat we nu de
komende tijd een stabiel bestuur blijven.
7. Activiteiten 2018:
As zondag (04-03-18) hebben we een bierproeverij georganiseerd, hier hebben zich 46
personen voor opgegeven. Ronald Martijn, ook lid van onze buurtvereniging, gaat deze
middag presenteren en de hapjes maken we zelf.
Op zondag 01-04-18 is er weer paaseieren zoeken voor de kinderen.
Op zaterdag 07-04-18 is er weer chinees eten voor de vrijwilligers die oudpapier ophalen.
23-06-18 is de dag van de buurt, deze willen we dit jaar anders gaan organiseren misschien in
combinatie met een fietstocht.
Verder zijn er natuurlijk ook weer de kienavonden en de kienmiddag, Sintermerte en
Sinterklaas voor de jeugd, wat betreft Sintermerte moeten we nog afwachten of we dit jaar
nog op de huidige locatie terecht kunnen.
Ideeën voor een 50 + uitstapje zijn ook welkom want in de huidige vorm gaan de “nieuwe”
50 + niet mee.
8. Rondvraag:
Patrick Nissen, Sjraar Thijssen, Herman Urselmann, Huub Faassen, Joep Coort en Roel
Holleman wensen gebruik te maken van de rondvraag.
Patrick: Hoe vaak is het oudpapier ophalen? Helma zegt het wordt elke maand opgehaald
maar elke vrijwilliger is 3 of 4 keer per jaar aan de beurt. Patrick zegt dan deel mij ook maar
in. Helma bedankt Patrick en geeft dit door aan Wim.
Patrick zegt ook nog ik ben elk jaar Sintermerte en wil dit ook blijven doen maar ik wil daar
niets meer voor hebben, ik doe dit met plezier dus presentje is echt niet nodig!
Sjraar Thijssen: zegt op het kazerneterrein kun je een rondleiding krijgen en dit combineren
met handboogschieten of schieten met luchtdruk pistolen dit wordt georganiseerd door
Actiondome. Volgens mij is dit wel vrij prijzig maar misschien wel leuk om te doen.
Verder wil ik jullie alvast feliciteren want de buurtvereniging bestaat in mei 80 jaar, dit is een
lange tijd!

Herman Urselmann: 2 jaar geleden hebben we het over een rondleiding bij het ketelhuis in
Steyl gehad. Ik ben er toen nog met Bart naar toe geweest. De onder verdieping is daar nu
helemaal klaar en er komen nog steeds nieuwe dingen bij. Ik denk nog steeds dat dit een
leuke activiteit is als 50 + uitstapje. Helma zegt dat klopt en we hadden toen ook een datum
maar er was niemand van het bestuur die samen met Bart mee kon. Verder lijkt het weer
een uitstapje waar de “jonge”50 + niet met mee gaan. Herman zegt voor wie van historie
houdt is dit erg leuk ongeacht de leeftijd. Heleen zegt we zullen nogmaals kunnen proberen.
Sef Boom voegt hier nog aan toe dat dit eventueel in combinatie met de maashopper kan,
deze kost van Venlo naar Steyl maar €5,00.
Huub Faassen: In Tienray heeft Geert Nabben thuis een oorlogsmuseum, hier kun je altijd,
wel met kleine groepjes, op afspraak terecht. Ik wil wel een keer met iemand samen
ernaartoe gaan en dan kunnen jullie beslissen of het wat is.
Verder wordt er op het kazerneterrein fietsles gegeven, ook voor elektrische fietsen. Voor de
jeugd worden en mountainbike of veldrijd lessen gegeven. Dit kan voor 30 kinderen die dan
verdeeld worden over 3 a 4 groepen. Janine zegt dat is een leuk idee. Huub geeft de
mogelijkheden en de kosten hiervoor door.
Joep Coort: Jullie hebben net gezegd dat een fietstocht te duur is, maar iedereen moet toch
eerlijk voor zijn consumpties betalen anders wil ik er wel bij gaan zitten en opletten dat er
betaald wordt. Helma zegt de consumpties waren het probleem niet. We hebben te weinig
eigen bijdrage gevraagd en de maashopper met koffie en vlaai vielen duurder uit dan
verwacht, daardoor hadden we een flink tekort.
Maar misschien combineren we dit jaar de dag van de buurt met een fietstocht. Huub heeft
ook nog wel ideeën, Heleen zegt jij zit nu bij de stichting misschien kun je namens de
stichting in het gezinsdag comité deelnemen.
Roel Holleman: heeft de buurtvereniging een archief waarin is terug te vinden wie er
allemaal in het bestuur heeft gezeten? Er is wel een grote doos waar alles in zit maar van de
begin jaren zal er weinig te vinden zijn. Bernd zegt ik heb tot 1991 alle bestuursleden al een
keer op papier gezet. Roel heeft voor de carnavalsvereniging ook alles op papier gezet en wil
nu ook wel wat gaan uitzoeken voor de buurtvereniging. De doos staat nu bij Chantal en die
zal zorgen dat dit bij Roel terecht komt.
Verder zegt Roel nog dat de krant Via Venlo niet meer bezorgd wordt, ik heb dit al
doorgegeven maar ze hebben niemand om deze krant te bezorgen.
9. Sluiting:
Helma bedankt voor jullie komst en ik geef nog een rondje namens de buurtvereniging. Sjaak
krijgt nog een bloemetje voor de fijne samenwerking.
De vergadering wordt gesloten om 21:30 uur.

