
JAARVERSLAG 2008

Maandag 02 maart 2009

Voorzitter:  Wilh. Kooijmans

Volgens presentielijst
Aanwezig:                        16 personen inclusief bestuur. 
Bericht van verhindering: 7 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. (ingelast agendapunt)
Binnen het huidige bestuur zullen er geen wijzigingen plaatsvinden.

      De voorzitter ,secretaris en penningmeester hebben te kennen gegeven dat zij in 2009
      weer een jaar aan zullen blijven.
      De vergadering stemt hiermede in.

Verder is de bestuurssamenstelling weer compleet.
      Bestuursleden zijn: G.van Doorn, John Vink, John v.d. Ven, Karin v.d. Heuvel en  
      Chr.den Ouden.
      We zouden nog graag een lid van de organisatie Paaseieren binnen het bestuur willen 

hebben, zodat alle evenementen binnen het bestuur vertegenwoordigd zijn.
      We zullen dit op de eerstvolgende vergadering verder bekijken wat mogelijk is.

3.  Verslag jaarvergadering 2007
Het jaarverslag wordt verder goedgekeurd met dank aan de secretaris
Een naamswijziging binnen de kascommissie was inmiddels aangepast.

4.   Evaluatie evenementen 2008.
In 2008 waren er weer de gebruikelijk evenementen in wijk de Beemd waarvan 
onderstaand een korte terugblik.
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Kaartavonden .
De opkomst bij deze avonden loopt jammer genoeg nog steeds wat terug.
Op het wijkfeest werd weer een extra kaartavond georganiseerd voor de ouderen in de 
wijk. Dit blijkt toch een goede formule te zijn om deze avond bij ieder wijkfeest te 
houden, want hier is de opkomst best goed te noemen.
De nieuwe lokatie op EBC-Oost schrikt misschien ook wat mensen af.
Het blijft misschien zoeken, maar we moeten gaan bekijken hoe we toch weer meer 
mensen op deze avonden kunnen bereiken.
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  
Enorm veel kerstbomen verzameld om deze middels een groot vuur op te ruimen.
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.  

Een creatieve morgen voor de jeugd 
Voordat de kerstboominzameling begint zijn er ook dit jaar weer ongeveer 27 kinderen 
aanwezig geweest om op creatieve wijze lampionnen te maken voor de optocht door de 
wijk.
Dit evenement vond dit jaar voor de 25ste keer plaats. Dus ook zij vierden in 2008 een 
jubileum.

Paaseieren schilderen door de jeugd .
Ruim 100 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.
Door het grote aantal deelnemers is het soms wel een beetje moeilijk om alles in de hand 
te houden, maar de organisatie is daar ook dit jaar weer succesvol in geslaagd.
Verder zijn er wat voorstellen binnengekomen dat de voorkeur uitgaat naar het echte 
zoeken van eieren in de buitenlucht. Misschien moeten we hier eens over nadenken of dat 
in de toekomst weer mogelijk is.
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Wijkfeest op 26, 27, 28 en 29 juni
Dit jaar weer 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 september 
2008.
Over het algemeen was het totale weekend weer een zeer geslaagd geheel met weinig of 
nagenoeg geen calamiteiten.
Voor de volwassen spelen op zondagmiddag blijft het een beetje moeizaam om groepen 
aan te trekken. Toch was de organisatie er weer in geslaagd op het laatste moment 
voldoende groepen bij elkaar te krijgen.
Met het aantal deelnemers op het veld staat of valt het feestgebeuren in de tent.
Maximaal kan de organisatie 14 ploegen laten deelnemen en we moeten zeggen dat we 
daar iedere keer dicht tegen aan zitten en mede daardoor is succes verzekerd..
De extra kaartavond op donderdagavond met ca 80 deelnemers is een succesformule 
gebleken dus zal dit iedere jaar opnieuw gaan plaatsvinden.
De kosten van zo’n groot evenement blijven tot nu toe binnen de begroting, maar voor de 
toekomst is voorzichtigheid noodzakelijk. Mede dank zij een behoorlijke sponsoring komt 
het iedere keer weer tot een succesvol resultaat.
Daarom ook een dank aan iedereen die een financieel steentje heeft bijgedragen.
Moe maar voldaan heeft de organisatiecommissie een hels karwei achter de rug. 
Alle lof hiervoor.

Wijkboekje
Er is een groep die het wijkboekje verzorgd, dat vijf maal per jaar verschijnt.
Een nieuwe medewerkster voor het wijkboekje heeft zich in 2008 spontaan aangemeld.
Karin van de Heuvel zal proberen als redactielid het boekje een nieuwe impuls te geven 
zodat het voor alle wijkbewoners een prettig leesbare uitgave gaat worden.
Haar eerste uitgave zal ongeveer eind maart worden uitgewerkt.
Wij wensen haar hierbij alle succes toe en zullen haar ondersteunen waar nodig.
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 onder punt 7.
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Materiaalbeheer.
      Materiaalbeheer is in handen van een bestuurslid.

Opslag van groot materiaal blijft in een gehuurde ruimte buiten de wijk. 
      In 2008 hebben we nu ook een eigen ruimte in de blokhut bij EBC-Oost.
      Het meeste zal zodanig worden opgeslagen in deze ruimte, dat het niet voor iedereen 
      toegankelijk zal zijn.

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

      zich met de organisatie van een van de vele evenementen hebben beziggehouden.
De organisatie was dit jaar in handen van de groep organisatie wijkfeest.

      De keuze was gevallen op de locatie van handboogvereniging Amicitia waar we met z’n 
      allen een gezellige avond bij elkaar hebben geschoten.
      Op deze avond werd ook Leon van Veghel even in het zonnetje gezet omdat deze had 
      aangegeven om het voorlopig even rustig aan te gaan doen vanwege drukke  
      werkzaamheden elders.
      Een geslaagde en vooral een plezierige avond om even al je zorgen te vergeten.
      Wij hopen hierdoor iedereen weer te hebben gemotiveerd om door te gaan met hun
      onmisbare inzet.

Palmpasen.
Gehouden op woensdag 29 maart 2008.
In samenwerking met EBC-Oost stokken gemaakt en door de kinderen aangeboden aan

       de bewoners van het Bekkershuis. Een nieuw evenement sinds 2007 wat zeer positief
    aanslaat.

 Vele kinderen hebben hier aan meegewerkt en hun zelf versierde palmpaasstokken
       in optocht aangeboden aan 120 bewoners van het huis.
       Voorlopig zal dit een jaarlijks terugkerend evenement worden wat door het bestuur wordt
       toegejuigd.

EBC-Oost 
De opening van deze prachtige locatie heeft in 2008 plaatsgevonden waarbij ook de  

      Beemd Aktief een positieve uitstraling heeft afgegeven.
      Een aantal vrijwilligers van onze stichting hebben zich ook ingezet bij de aanleg van de
      Speelleertuin. 
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5.   Financieel verslag.
Penningmeester Annie Wouters had haar cijfers goed en duidelijk voor elkaar.
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 Hans Doreleijers verlenen hierbij 
algemeen decharge aan Annie. Wouters betreffende de administratie van 2008.
Een vraagje van de kascommissie moet nog worden onderzocht:
Over de opbrengst entreegelden vlooienmarkt was een bonnetje gevonden van 114,00 
euro.
De commissie is in de veronderstelling dat dit een veel hoger bedrag moet zijn geweest, 
gezien het aantal bezoekers.?
Een en ander wordt uitgezocht door Annie Wouters en Christ den Ouden.

6. Vaststellen kascommissie 2009.
De kascontrole over het boekjaar 2009 zullen worden uitgevoerd door Hans Doreleijers
en Kees Ketelaars.

7. Algemene Wijkbelangen.
Huidige bezetting: M. de Hoop          lid

Wilh. Kooijmans, lid    

Martin de Hoop gaf een korte impressie over wat er zoal door de groep Algemene 
Wijkbelangen in 2008 werd gedaan.
Naar uitbreiding in leden wordt gezocht en de eerstvolgende vergadering besproken en 
vastgelegd. Enige nieuwe mensen hebben misschien interesse.
Verder zal; duidelijk moeten worden gemaakt wie de bijeenkomsten van het 
Platvormoverleg zal gaan bijwonen.
Activiteiten die in 2008 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. 
Parkeerproblemen binnen de wijk. 
Een belangrijk punt voor de Algemene Wijkbelangen was dit jaar de organisatie van een 
wijkschouw binnen onze wijk.
Dank zij deze wijkschouw is er binnen de wijk al veel opgeknapt, aangepast en vorm 
gegeven aan een betere woon- en leefomgeving.
Deze wijkschouw vond voor de eerste keer plaats op 24 mei 2008.
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Daarna volgde diverse besprekingen met Gemeente  en Belangenorganisaties hoe een en 
ander zou worden aangepakt en wat wel en wat niet verwezenlijkt zou kunnen worden.
Nog niet alles is klaar maar men blijft alert om ook de laatste uitvoeringen tot een succes 
te maken.
Een speciale wijkschouw commissie heeft met groot succes hierin bijzonder veel tijd en 
werk aan besteed. Onze dank naar hun toe is dan ook bijzonder groot.
Uit de evaluatie over de wijkschouw is gebleken, dat er een goed gevoel van is 
overgebleven en er zijn ook al diverse positieve refacties gehoord.
Met een klein team worden verdere afspraken gemaakt om de gehele wijkschouw in 2009  
te kunnen afsluiten in samenwerking met de Gemeente.
Verder werd er druk meegewerkt aan het project van EBC-Oost en hebben we daar ook 
een positieve uitstraling afgegeven.
De problematiek over de parkeerplaatsen in de omgeving van de Smaldonkstraat is 
voorlopig opgelost.
Er komen 14 parkeerplaatsen in het verlengde van de Smaldonkstraat langs de ingang van 
de Scouting.
Dit wordt bekeken tot 2010 om daarna te inventariseren of dit voldoende is en/of dat er 
nog iets meer moet gebeuren.
Voor deze belangrijke groep binnen onze organisatie was 2008 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.

8. Voorstellen evenementen 2009.
Alle reguliere evenementen van 2008 zullen ook in 2009 worden georganiseerd.
De definitieve datum van het jaarlijkse wijkfeest zal zijn in het weekend van 
2 en 3 en 4 en 5 juli 2009 .
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.

De vrijwilligersavond 2009 zal worden georganiseerd door de organisatie van de 
Paasgroep.
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.

Jeu de Boules baan.
Getracht zal worden om in 2009 zoveel als mogelijk hiervan gebruik te gaan maken.
Zodra het weer toelaat om buiten te spelen en ook het daglicht wat langer wordt zal hier 
een begin aan worden gemaakt.
Inmiddels hebben zich hiervoor al ca 14 mensen voor opgegeven en kunnen deze plannen 
verder worden uitgewerkt

Er is al een begin gemaakt met het opzetten van een eigen website voor onze Stichting.
Kijk maar eens naar http://www.debeemdaktief.nl
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Via deze site zullen al onze gegevens en mededelingen over de Beemd Aktief verder 
worden uitgewerkt.
Gegevens voor deze site kunne worden doorgegeven aan John Vink.
Dus zijn we voortaan straks ook wereldwijd te bewonderen.

Suggestie: Is het iets om een garage-sale binnen de wijk te gaan houden?
Is dit te organiseren en door wie?
Een en ander in wijkboekje en/of op onze website  kenbaar maken om interesse hierover 
te peilen.

Voorstel is om een kinderplay-back op de zaterdag van het wijkfeest te houden.
Mogelijkheden worden verder uitgewerkt.

9. Rondvaag
John Vink: 

      Hoe kunnen we meer teams voor de wijkspelen bij elkaar krijgen ?
      Wijkfeest staat of valt hierdoor.
      Allereerst mogelijkheden via wijkboekje.
      Verder vanuit iedere straat of gebied binnen de wijk iemand benaderen, die de kar gaat 
      trekken ? 

Sponsoring: Helaas hebben we op dit moment geen persoon die voor de sponsoring kan
      gaan zorgen. Misschien moeten we dit oplossen door een aantal mensen in te schakelen
     die hieraan ieder voor een gedeelte willen meewerken.

      Christ Den Ouden: 
      Tent voor wijkfeest is besteld bij een nieuwe organisatie.
      Hiervoor moeten wel eigen mensen meehelpen bij het opzetten daarvan.

      Anny Wouters:
      Palmpasen en tocht naar Bekkershuis is op 8 april 2009.

      Hennie van Eerd:
      Stapelbare kuipstoelen zijn beschikbaar van de tennisbaan.
      Kunnen we daar iets mee ?
      Altijd aannemen en opslaan in Venushoek.

      Mari van Delft
       Kan niet op wijkfeest aanwezig zijn:
       Dus een nieuwe hoofdscheidsrechter is gewenst. Leon van Veghel
       Is daar prima in thuis.
       Verder zal Mari wel de jurywagen regelen, maar deze moet wel worden opgehaald en
       teruggebracht. 
       Kan er een materiaallijst komen ? Word opgezet door Ad Kooijmans.



       Samenstelling Middaggroep wijkfeest?
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        John vd Ven, v.d Zanden, Peter Lamers en Kees Ketelaars.
        Hierdor is deze ploeg weer compleet door wegvallen van Leon van Veghel.

Eerstvolgende bestuursvergadering: maandag 27 april 2009.

.

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 


