
JAARVERSLAG 2007

Maandag 03 maart 2008 

Voorzitter:  Wilh. Kooijmans

Volgens presentielijst
Aanwezig:                        16 personen inclusief bestuur. 
Bericht van verhindering: 4 afmeldingen

1. Opening door voorzitter.
Voorzitter Wilh. Kooijmans heet iedereen welkom op deze avond.
Het bestuur is verheugd over de goede opkomst.

2.   Vaststellen dagelijks bestuur.
Binnen het huidige bestuur zullen er geen wijzigingen plaatsvinden.

    De voorzitter ,secretaris en penningmeester hebben te kennen gegeven dat zij in 2008
      weer een jaar aan zullen blijven.
      De vergadering stemt hiermede in.

3.  Verslag jaarvergadering 2006
Het jaarverslag wordt verder goedgekeurd met dank aan de secretaris

4.   Evaluatie evenementen 2007.
Het jaar 2007 was een jubileumjaar voor de Stichting in verband met de officiële viering 
van het 25 jarig bestaan van de Beemd Aktief.
Om dit jubileumjaar in goede banen te leiden was er een speciale feestcommissie 
samengesteld die het hele jaar door de kar heeft getrokken bij alle bestaande evenementen, 
maar ook heeft de commissie de zorg gehad voor diverse extra activiteiten.
Mede door hun inzet werd het jubileumjaar een geweldig succes voor onze stichting en 
kunnen we trots zijn op alle mensen uit de wijk, die meegewerkt hebben om een 
uitzonderlijk positief jaar met veel succes af te sluiten. Dit geeft weer vertrouwen voor de 
toekomst en zal onze doelstelling, om te zorgen voor een prettige leef - en woonomgeving 
binnen de wijk, stimuleren om verder te gaan.

Onderstaand geven we een overzicht van wat er allemaal is gebeurd aan extra activiteiten.
Palmpasen. In samenwerking met EBC-Oost stokken gemaakt en door de kinderen 
                   aangeboden aan de bewoners van het Bekkershuis.
Verspreiding huis aan huis van een unieke verjaardagskalender met foto’s uit de wijk.



      Vervolg -1-

Wijkfeest: donderdag een Actiedag voor de leerlingen van EBC-Oost.
Donderdagavond een kaartavond voor de wijkbewoners.
Vrijdagavond een rommelmarkt met Rad van Fortuin.
Zaterdagmorgen kwam clown Cees voor de allerkleinsten uit de wijk met een

                                             kleurwedstrijd
Zaterdagmiddag een optreden van Free 2 Move als opwarming voor de

                                             kinderspelen.
                                             Een ijscokar met gratis ijs voor de kinderen.
                  Zaterdagavond een optreden van het duo “Leegloos”.
                  Zondagmorgen een gezamenlijke brunch met alle medewerkers en deelnemers
                                           van de middagspelen.
Vrijwilligersdag met een bezoek aan een kerstmarkt.
Levende Kerstal op het Beemdveld.

Al met al een scala aan activiteiten die de nodige inspanningen hebben gekost.
Helaas maar met enige trots voor hun inzet wordt op deze vergadering de feestcommissie 
ontbonden van hun taak. 
Met dank aan Annie Wouters, Jenny Ketelaars en Ben Fassbender.
Zij ontvingen als dank een klein presentje.

Verder waren er in 2007 natuurlijk weer de gebruikelijk evenementen waarvan 
onderstaand een korte terugblik.

Kaartavonden .
De opkomst bij deze avonden loopt jammer genoeg wat terug, maar door op het wijkfeest 
een extra avond te organiseren voor de ouderen in de wijk wordt er toch weer nieuw leven 
ingeblazen en verwachten we weer als vanouds een grotere opkomst in de toekomst.
Een groep enthousiaste medewerkers maken er nog steeds een gezellige avond van.

Kerstboomverbranding
Ieder jaar opnieuw nog steeds een hele happening. Vanuit de wijk worden er jaarlijks 400 

      tot 500 kerstbomen verzameld om deze middels een groot vuur op te ruimen.
      Dat houdt in dat de helft van het aantal huishoudens binnen onze wijk hun boom

Aanbieden. 
Zolang we hiervoor nog steeds toestemming krijgen van de Gemeente en de milieueisen 

      dit toelaten en dat we een geschikte plek kunnen blijven vinden zullen we dit ieder jaar
      opnieuw doen plaatsvinden.  
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Een creatieve morgen voor de jeugd 
Voordat de kerstboominzameling begint zijn er ook dit jaar weer ongeveer 24 kinderen 
aanwezig geweest om creatieve lampionnen te maken voor de optocht door de wijk.
Dit evenement vond dit jaar voor de 24ste keer plaats. Dus ook zij vieren in 2008 een 
jubileum om voor de 25ste keer met de kinderen creatief bezig te zijn.

Paaseieren zoeken voor de jeugd .
Ruim boven de 70 kinderen gingen dit jaar niet op zoek naar de verstopte eieren , maar de 
organisatie had een ander programma gekozen. 
Met een gezellig muziekje op de achtergrond gingen de kinderen aan de slag om al die 
eieren te beschilderen of te beplakken.
Natuurlijk mochten zij hun zelf gemaakte creaties mee naar huis nemen.
Een bijzonder leuk evenement waarvan de organisatie hoopt hier nog jaren mee door te 
kunnen gaan.

Wijkfeest op 21, 22, 23 en 24 juni
Dit jaar een vierdaags evenement dat begon op donderdag en eindigde op zondagavond.
Voor de organisatie een hele klus om alles vlot te laten verlopen.
Een uitgebreid verslag over dit weekend was te lezen in ons wijkboekje van oktober 2007.
Hoeveel mensen doen er actief mee aan al die onderdelen van zo’n happening.
Optreden van Free 2 Move op donderdag. Geschat op ca. 100 kinderen en volwassenen in 
de tent.
Kaartavond op donderdagavond met ca 80 deelnemers.
Vrijdagavond vlooienmarkt. De tent stond vol met aanbiedingen. Ca 100 kramen waren 
bezet.
Zaterdagmorgen een optreden van clown Cees. Helaas maar ca. 30 kinderen aanwezig
Zaterdagmiddag. Ca 120 kinderen strijden om de hoogste plaats.
Zaterdagavond. Gezellig samenzijn met optreden van duo “Leegloos”. Ca. 250 bezoekers.
Zondagmorgen een brunch waar ca 150 deelnemers lieten zien, dat het allemaal heel 
lekker was.
Zondagmiddag de grote krachtmeting en strijd om de 1ste prijs bij de verschillende 
spelonderdelen. 11 ploegen deden hier aan mee. Dat waren ca 130 deelnemers.
Zondagavond was de klassieke playback avond. De tent zat lekker vol met ongeveer 400 
bezoekers.
Opgeteld kom je dan bijna aan het getal 1400 personen die te zien waren op het 
beemdveld.
Alleen in de Beemd is dit nog mogelijk om zoveel mensen uit de wijk bij elkaar te krijgen.
Wij hopen dat na 25 jaar bestaan zich dit nog lange tijd zal herhalen. 
Moe maar voldaan heeft de organisatiecommissie dus weer een hels karwei achter de rug. 
Alle lof hiervoor.
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Wijkboekje
Er is een groep die het wijkboekje verzorgd, dat vijf maal per jaar verschijnt.
Deze groep bestaat uit twee personen. Dit is een minimale bezetting.
Na herhaalde oproepen in de wijk voor versterking van deze groep heeft zich tot op heden 
nog niemand gemeld.
Mocht u dit lezen en toch interesse hebben om deze groep mede te ondersteunen, neem 
dan gerust contact op met de huidige redactie. 
De verspreiding van het boekje is in goede handen van een medewerker uit de wijk.

Publicatiebord
Een bestuurslid verzorgt het publicatiebord in de wijk. Dit bord is geplaatst nabij de jeu de 
boules baan. 

Algemene Wijkbelangen
Een groep Algemene Wijkbelangen verzorgt de contacten tussen de wijk en diverse 
instanties. Verdere informatie vind u verder in dit verslag.

      Materiaalbeheer.
      Materiaalbeheer is in handen van een bestuurslid.

Opslag van materiaal nu nog in een gehuurde ruimte buiten de wijk. In 2008 misschien
      Een eigen ruimte bij EBC-Oost.

Vrijwilligersdag.
Normaal gesproken houden we ieder jaar een sportieve avond voor alle vrijwilligers die 

      zich met de organisatie van alle evenementen hebben beziggehouden.
      Vanwege ons jubileum werd er dit jaar voor gekozen om eens een hele dag met elkaar op 
      trekken. De keuze was snel gemaakt in de vorm van een bezoek aan de Kerstmarkt in
      Valkenburg.
      Een geslaagde en vooral een plezierige dag om even al je zorgen te vergeten.
      Wij hopen hierdoor iedereen weer te hebben gemotiveerd om door te gaan met hun
    onmisbare inzet.

Levende Kerststal.
       Vrijdag 21 december stond hij er dan op het beemdveld.
       Als grap voorgesteld en dan toch uitgevoerd.
       Wat was het koud die dag. Maar de kinderen hebben er fantastisch van genoten en dat 
     Was ook de bedoeling. Helaas was er vanuit de wijk weinig belangstelling en zien we 

       dit spontane gebeuren als een eenmalige actie. Of het mocht zo zijn dat er vanuit de wijk 
       weer mensen bereid zijn om dit gebeuren nog een keer op het beemdveld te zetten.
       Deze zijn dan van harte welkom.
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EBC-Oost Actiedag
      Op deze dag werden de plannen van de nieuwe EBC Oost locatie bekend gemaakt en
      gepresenteerd.
      Een aantal vrijwilligers van onze stichting zijn de hele dag in touw geweest en hebben 
      alle activiteiten van de stichting gepresenteerd aan belangstellenden.
      Alles bij elkaar een geslaagde dag in samenwerking met de Beemdschool, De Kring, Huis
      en Erf, Peuterspeelzaal De Toverbal en  B.S.O. De Plu.

5.   Financieel verslag.
Penningmeester Annie.Wouters had haar cijfers goed en duidelijk voor elkaar.
2007 was een jaar waar behoorlijk wat extra kosten zijn gemaakt i.v.m. jubileumjaar.
Gelukkig voor de penningmeester zijn we er in geslaagd dat we alle kosten binnen de 
begroting hebben kunnen afhandelen.
Hierdoor kunnen we stellen dat we er nog gezond financieel voor staan en dat we geen 
bezuinigingsmaatregelen hoeven te treffen.
Mede door het Gemeentelijk subsidiebeleid en onze sponsoren zijn we in staat om voor 
onze wijkbewoners geen financiële bijdrage te hoeven vragen bij al onze activiteiten.

De kascommissie bestaande uit Leon van Veghel en Ad Kooijmans verlenen hierbij 
algemeen decharge aan Annie. Wouters betreffende de administratie van 2007.

6. Vaststellen kascommissie 2008.
De kascontrole over het boekjaar 2008 zullen worden uitgevoerd door Hans Doreleijers
en Leon van Veghel

7. Algemene Wijkbelangen.
Huidige bezetting: Leon v. Veghel, coördinator met wijkcommissie de Beemd.
                                                          Lid voor platformoverleg.

Wilh. Kooijmans, lid    
M. de Hoop,         lid.  
Chr.den Ouden     lid

Activiteiten die in 2007 aan de orde zijn geweest of nog aan de orde zijn:
Bijeenkomsten platformoverleg. 
Toezicht en acties betreffende onderhoud in de wijk.
o.a. grachten stoepen ,dierenparkje en aanplanting kale plekken in de wijk.
Onderhoud speelveld en speeltuin. Deze zijn gerenoveerd in 2006
Parkeerproblemen binnen de wijk. 
Meedenken over infrastructuur om en nabij het EBC-Oost. Vooral de aanleg van 
parkeerplaatsen in en/of rondom de nieuwe locaties hebben onze aandacht.
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Plaatsen van afvalbakken op enige plaatsen rondom het speelveld.
Voorbereidingen van een wijkschouw in het voorjaar van 2008.
Voorbereiden om gebruik te gaan maken van een website van de gemeente over 
wijkraden. 

.     Inmiddels is begonnen met de bouw van een speelleertuin rondom EBC-Oost waar we met
      een aantal vrijwilligers uit de wijk aan meewerken.

Ook voor deze belangrijke groep binnen onze organisatie was het ook een drukke 
bezigheid en daarom danken wij deze vrijwilligers voor hun positieve inzet.

Meldingen die vanuit de wijk binnen komen worden direct doorgespeeld naar de 
betrokken instanties, die hier iets aan kunnen doen.

Voor wat betreft het naar buiten treden van de activiteiten van de groep algemene 
wijkbelangen, zullen we dit doen via onze uitgave van wijkboekje en/of publicatiebord in 
de wijk.

8. Voorstellen evenementen 2008.
Alle reguliere evenementen van 2007 zullen ook in 2008 worden georganiseerd.
De definitieve datum van het jaarlijkse wijkfeest zal zijn in het weekend van 
26 en 27 28 en 29 juni 2007 .
Dus dit jaar weer een vierdaags feest doordat er weer een ingelaste kaartavond zal 
plaatsvinden vanwege het succes van vorig jaar.
Noteer deze data in uw agenda, want er zal er weer bruisen op het speelveld.

Voor het samenstellen van het Wijkboekje worden nog medewerkers gevraagd.
Het oprichten van een redactie team is zeer wenselijk. 

De vrijwilligersavond 2008 zal worden georganiseerd door de een nog te bepalen groep en 
zal op de eerstvolgende vergadering als agendapunt worden opgenomen.

Met Palmpasen zullen kinderen van de basisschool aan alle bewoners van het Bekkershuis 
een zelf gemaakte palmpasenstok aanbieden. Dit ook vanwege het succes van vorig jaar.

In 2008 zullen vele vrijwilligers uit de wijk hun medewerking verlenen aan het realiseren 
en opbouwen van de speelleertuin rondom EBC-Oost.
Verder zal hier ook een blokhut tot stand komen, die voor de helft in gebruik zal worden 
genomen door onze stichting, zodat we dan een eigen opslagplaats hebben van ons 
materiaal.
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Wijkschouw.
Deze is vastgesteld op zaterdagmorgen 24 mei 2008 om 10.00 uur .
Wijk de Beemd bestaat inmiddels al een kleine 40 jaar.
Reden om eens gezamenlijk met de wijkbewoners te gaan bekijken of er nog 
vernieuwingen en/of aanpassingen binnen de wijk nodig zijn om de leef- en 
woonomgeving binnen de wijk te verbeteren. Zeker zal ook de veiligheid hier onder de 
loep worden genomen.
Dit alles gebeurd in samenwerking met BWI het Palet.
Inmiddels hebben alle bewoners al een bericht ontvangen en wachten we de reacties
vanuit de wijk af. 
Een speciaal opgerichte werkgroep zal deze actie gaan uitwerken en begeleiden.
Als alles goed gaat ziet onze wijk er in de loop van 2008 dan weer als nieuw uit.
Natuurlijk is dit geen eenmalige aktie, maar verwachten we dat deze wijkschouw minstens 
iedere vijf jaar terugkomt..

In 2007 werd afscheid genomen van drie vrijwilligsters, die zich al jaren hadden ingezet 
bij het organiseren van de jeugdzeskamp. Al die tijd genoten zij het volste vertrouwen in 
de goede afloop van dit evenement. De dank voor hun bijdrage is groot.
Gelukkig zorgden zij voor een goede vervanging en hebben Astrid Verhoeven-Hoezen en 
Ronnie van de Akker zich bereid gevonden om deze taak over te gaan nemen.
Wij wensen hun hierbij alle succes toe en hebben in hun ook het volste vertrouwen dat 
alles zoals voorheen gladjes zal verlopen.

9. Rondvaag
Maria Pennings:
Mededeling: Huis en Erf zal tekst aanleveren voor eerstvolgende uitgave van wijkboekje. 

      Planning uitgave wijkboekje eind april 2008.

      Eerstvolgende bestuursvergadering: maandag 21 april 2008.

.

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter alle aanwezigen voor diens positieve inzet 
op deze avond en is blij met de hoge opkomst.

Secretariaat 
M.J. van Delft
tel.nr. 5492981 


