
Notulen jaarvergadering “De Beemd Aktief” 

 

Datum: 27 februari  

Aanwezig: DB en 13 wijkbewoners 

- Opening door voorzitter 

- Financieel jaarverslag, toelichting door Anny Wouters 

- Kascontrole, door John vd Ven en Christ den Ouden, decharge wordt verleend 

- Nieuwe kascommissie bestaat uit Christ den Ouden en Mari van Delft 

- Activiteiten 2013 

- Palmpasen: activiteit die zeer gewaardeerd wordt door Bekkershuis 

- Kaarten: steeds minder deelnemers, ongeveer 30, bedruipen zichzelf 

- Jeu de boules: geen toernooi, te weinig animo, wel vrij speelavonden 

- Filmavond: 90 deelnemers, samenwerking met wijkraden Plein en H&H 

- Spooktocht: oproep via school/strooibrief, 135 deelnemers, gezamenlijk met Plein en H&H 

- Speelveld: opmerkingen (zijn ook naar gemeente gestuurd), veld kwartslag draaien, veel kans 

op schadeclaims door ballen uit veld, niet geplande bomen gepland (gevaar voor zicht 

auto’s), svp fietsenrekken plaatsen, verlichting(?), kleintjes komen in gedrang door grotere 

kinderen, goals zouden toch blijven op grasveld(?), speelkwartier vol en na school minder 

animo dan voor speelveld, gevaarlijk voor kinderen die bal halen evaluatie plannen met  

- gemeente 

- Hertenpark: Uitleg van gedane werkzaamheden en besluit om hertenpark onder te brengen 

in aparte stichting. Uitleg waarom sommige geldstromen via DB wijkraad gegaan zijn. 

- Discussie of en waarom bestuur wijkraad subsidie geeft aan hertenpark 

- Secretaris geeft aan te willen stoppen met werkzaamheden 

 

- Activiteiten 2014 

- Platform woon- en leefomgeving; hier wordt toekomst van wijkraden besproken 

Samenhang met veranderingen in taken van gemeente zoals, sociale wijkteams, jeugdzorg, 

Wmo en eigen wijkverantwoordelijkheden, hiervoor komen waarschijnlijk financiele 

tegemoetkomingen mogelijk mits verantwoord en goed onderbouwd. Daarbij wordt ook 

gekeken naar wijkraden na fusie van Schijndel met Veghel en St. Oedenrode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Rondvraag 

- Mogelijkheden bekijken van nieuwe wijkschouw 

- Wie wil opschoondag organiseren in de wijk, OPROEP 

- Is het mogelijk om op site de locatie en bereikbaarheid van AED’s te plaatsen, aansluiten met 

www.hart.nu 

- Wie wil fietstocht organiseren, CHRIST DEN OUDEN 

- Wie wil kofferbakverkoop organiseren, CHRIST DEN OUDEN 

- Nieuwsbrief voor op de wijksite, wie wil dit doen, OPROEP 

- Actieve leden, persoonlijk uitnodigen voor vergaderingen 

- Alle huizen voorzien van nieuwsbrief, dus niet digitaal maar ook op papier 

- Dankwoord van vrijwilligers van hertenpark voor financiele, morele en fysieke steun. 

Slotwoord van voorzitter 

 

 

 

 

 


