
Verslag van de jaarvergadering van Buurtvereniging Horsterweg.                                                                                          
Datum: 27-03-2019.                                                                                                                                                                       
Locatie: Wijkgebouw de Waeg.                                                                                                                                                 
Aanwezig: 24 personen volgens presentielijst.                                                                                    
Afgemeld: Janine Rouleaux, Bart en Anne Sonnemans, Theo Gerrits, Bernd en Marlie Rohwer, 
Herman Houkes. 

 

1. Opening: 
Om 20:30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Vervolgens vraagt ze 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan: Toos v.d. Vinne, Ulli Passon, Elly 
Hovens, Tiny Schreurs en Annie Schouwenberg. 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 2018 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 het afgelopen jaar een bedrag van 
ong. €366 euro hebben overgehouden, dit komt met name door de sponsering van de 
Rabobank. Maar hier zouden we nog meer van binnen kunnen krijgen.  Dit jaar zijn er 1200 
stemmen uitgedeeld waarvan en maar 35 op de buurtvereniging! Elke stem leverde € 6,09 op 
dus € 213,15 totaal, daarnaast hebben we nog € 200,00 voor de creativiteit prijs gekregen. 
(HeSjaPa bedankt!) Het was een hele leuke avond met gratis hapjes en drankjes dus stem op 
ons volgend jaar en kom naar deze leuke avond, dit jaar in Baarlo!  
Verder komen zoals altijd de meeste inkomsten uit de contributie en de opbrengst van het 
oud papier en de eigen bijdrage van de activiteiten. De dag van de buurt heeft dit jaar wat 
meer geld gekost. Het potje hiervoor is bijna leeg. Hierna zullen we stoppen met deze 
formule van de dag van de buurt. 
We hebben op dit moment 169 gezinnen die lid zijn, waarvan 54 ereleden. Alle ereleden 
hebben dit jaar een brief gekregen voor een vrijwillige eigen bijdrage en tot nu toe hebben 2 
ereleden al € 25,00 betaald! Bedankt!! Heleen geeft een rondje namens de buurtvereniging. 
 

4. Kascontrole: 
Namens de kascommissie doet Roel Holleman het woord. Roel, Joep Coort en Huub Faasen 
zijn op woensdag 13 maart bij Heleen geweest. Na de koffie hebben ze alle papieren in 
gezien en na veel vragen werd alles goed bevonden. De buurtvereniging kan blij zijn met zo’n 
goede penningmeester zegt Roel. 
Joep zegt nog ik heb ook geen nieuwe fietsen en een nieuwe auto gezien. Huub zegt alles 
staat netjes op papier en zoals al gezegd een prima penningmeester! 
 

5. Benoeming nieuwe leden kascommissie: 
De voorzitter vraagt 3 personen voor de kascommissie: Roel Holleman, Huub Faasen en John 
Derix geven aan dit wel te willen doen. 
 

6. Huishoudelijk regelement: 



We hebben het er vorig jaar ook al over gehad dat er steeds meer ereleden zijn en dus ook 
minder inkomsten. De Ereleden hebben nu dus, zoals al gezegd, een brief voor vrijwillige 
contributie ontvangen dus dit moest nu ook gewijzigd worden in het Huishoudelijk 
Reglement. Er stond echter helemaal niets vermeld over Ereleden en dit is nu dus ook niet 
het geval. Het is wel een beetje herschreven en de Heilige missen zijn geschrapt. De laatste 
keer dat het reglement was aangepast was in 1980 en daarvoor in 1964. 
Iedereen heeft nu even de tijd om het reglement door te lezen. Helma vraagt daarna of er 
nog vragen of opmerkingen zijn en daarna wordt het reglement door de vergadering 
goedgekeurd. 
 

7. Bestuursverkiezingen: 
Aftredend en herkiesbaar zijn Wim Schouenberg, Sandra Baetsen en Chantal Op het Veld. 
Er komen geen bezwaren vanuit de vergadering. 
 

8. Activiteiten 2019: 
In het jaarverslag van vorig jaar is fietscrossen genoemd, hier gaan we dit jaar misschien nog 
wat mee doen. Verder hebben we dit jaar een pub quiz in plaats van de kienavond voor alle 
leden. De kienavond voor de 50+ is er nog wel. 
Op 6-4 is er chinees eten voor de oud papier ophalers. 
21-4 Pasen. 
3-5 zweefvliegen: onder voorbehoud van het weer, stencil volgt binnenkort, iedereen kan 
mee er is ook een gezellige BBQ bij.  
22-6 dag van de buurt met weer een fietstocht geregeld door Huub! Zoals al gezegd is dit jaar 
waarschijnlijk de laatste dag van de buurt omdat de dag te duur wordt ervoor een steeds 
klein wordende groep. 
18-10 pub quiz een leuke avond voor jong en oud! 
Verder is er dan natuurlijk weer het 50+ kienen en Sintermerte en Sinterklaas voor de jeugd. 
 

9. Rondvraag: 
Jose Derix, Huub Faassen, Joep Coort en Roel Holleman wensen gebruik te maken van de 
rondvraag. 
Jose: Ik wil de buurtvereniging complimenteren met de leuke activiteiten en ga zo door! 
En kan er bij het Kerstkienen misschien eens wat anders dan de Egtenrayer Muzikanten. 
Helma zegt dat is best moeilijk want ze vragen zelf om te mogen optreden. Jose zegt een 
kleine groep van Schoën Lui vormen samen een kleine groep die kerstliedjes zingt. Jose gaat 
de kosten navragen en geeft de naam van de contactpersoon aan ons door.  
 
Huub: In Melderslo is het oorlogsmuseum nu nog groter en het is best interessant. De kosten 
zijn nu wel € 5,00 pp maar het is wel de moeite waard. Heleen vraagt Huub (of Joep Coort) 
de naam van de contactpersoon op de mail te zetten en dan nemen we dit mee tijdens de 
volgende vergadering. 
Huub zegt ook nog kunnen we misschien weer eens een rommelmarkt op het grasveld bij het 
wijkgebouw organiseren, dit is lang geleden ook al eens gedaan. Vanuit de vergadering 
komen reacties zoals er zijn al garage verkopen, koninginnen markt enz. En wat doe je met 
de rommel die achterblijft na afloop.  
 



Joep: ik wil wel een keer een filmmiddag organiseren voor de jeugd en dan met ouderwetse 
films. Is misschien een leuk idee voor het najaar! We vragen Joep of hij met enkele titels van 
films komt zodat we de jeugd doelgerichter kunnen uitnodigen. 
 
Roel: ik heb een grote doos gekregen met het archief van de buurtvergadering, hier zit heel 
veel in wat weg kan maar er zaten zeker ook leuke dingen in, zoals fotoalbums waarmee ik 
nog mee naar Tiny ben geweest.  
Roel heeft gezocht naar namen van de voorzitters en heeft dit nog aan Tiny nagevraagd. Roel 
noemt wat namen op Joep vult nog aan dat er nog wat namen ontbreken of niet in de juiste 
volgorde staan. Als Joep ook nog eens naar het lijstje nemen wil kijken kunnen we het dan op 
de site plaatsen bij de historie.  
Chantal heeft spullen die volgens Roel weg kunnen nagekeken en weg gedaan en plastic 
boxen gekocht zodat nu weer alles netjes is. 
 

10. Sluiting: 
Helma bedankt voor jullie komst en ik geef nog een rondje namens de buurtvereniging. Sjaak 
en Jeanne krijgen nog een bloemetje voor de fijne samenwerking. 
De vergadering wordt gesloten om 21:40 uur.  


