
JAARVERSLAG 2009

Maandag 02 maart 2010

Voorzitter:  Wilh. Kooijmans

Volgens presentielijst
Aanwezig:                        18 personen inclusief bestuur. 
Bericht van verhindering: 6 afmeldingen

1. Opening door voorzitter.
Voorzitter Wilh. Kooijmans heet iedereen welkom op deze avond.
Het bestuur is verheugd over de goede opkomst.
Een speciaal welkom aan dhr. v.d. Heijden van Huis en Erf.

2. Info dhr. R.v.d. Heijden.
In het kort stelt dhr. v.d. Heijden zich voor als Sociaal Buurt Beheerder binnen de 
organisatie van Huis en Erf. Om zijn taak optimaal te kunnen uitvoeren heeft hij 
feeling met de wijken in Schijndel nodig en daarom is hij op deze vergadering 
aanwezig om wat op te steken wat er zoal binnen de wijk de Beemd speelt.
Bij calamiteiten of problemen op sociaal cultureel gebied binnen de wijk kunnen 
wij bij hem aankloppen en dhr. v.d. Heijden zal dan proberen hiervoor 
oplossingen te zoeken met de betrokkenen en dit ook doorspelen naar de 
instanties die daarvoor nodig zijn. Zijn taak ligt niet alleen bij de huurders van 
Huis en Erf maar geld voor alle bewoners. 

3. 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 
2010  weer een jaar aan zullen blijven.

      De vergadering stemt hiermede in.
Bestuursleden zijn: G. van Doorn, John Vink, John v.d. Ven, Karin v.d. Heuvel en  

      Chr. den Ouden.

4. Verslag jaarvergadering 2008
Het voorstel om het bestuur met 1 persoon uit te breiden als vertegenwoordiger 
van de groep Paaseieren is helaas niet haalbaar gebleken.
Het jaarverslag wordt verder goedgekeurd met dank aan de secretaris
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5. Evaluatie evenementen 2009.
In 2009 waren er weer de gebruikelijk evenementen in wijk de Beemd en werden 
er twee nieuwe activiteiten opgestart waarvan onderstaand een totaal overzicht.

Kaartavonden .
In seizoen 2008/2009 waren er ruim 300 deelnemers.
Op het jaarlijks wijkfeest wordt in de toekomst weer een extra kaartavond 
georganiseerd voor de ouderen in de wijk. Ook de gemeente blijft hiervoor een 
vergunning afgeven. Dit blijkt toch een goede formule te zijn om deze kaartavond 
bij ieder wijkfeest te houden, want hier is de opkomst best goed te noemen.
Een groep enthousiaste medewerkers maken er nog steeds een gezellige avond 
van en zolang de opkomst niet verder terugvalt blijft de organisatie dit evenement 
uitvoeren.

Kerstboomverbranding
Gehouden op 10 januari 2009.
Ieder jaar opnieuw nog steeds een hele happening. In 2009 werden ruim 600 
bomen ingeleverd. Voor de kinderen was er chocomel aanwezig en voor de

 volwassenen bleek een glaasje glühwein goed in de smaak te vallen.  
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 blijven uitvoeren.  

Een creatieve morgen voor de jeugd
Gehouden op 10 januari 2009. Voordat de kerstboominzameling begint zijn er ook 
dit jaar weer ongeveer 25 kinderen aanwezig geweest om op creatieve wijze
lampionnen te maken voor de optocht door de wijk. De resultaten waren zo mooi, 
dat alle kinderen met een prijsje naar huis gingen.
Dit evenement vond dit jaar voor de 26ste keer plaats. 

Paaseieren zoeken door de jeugd .
Gehouden op 11 april 2009.Ruim 55 kinderen gingen dit jaar op zoek naar de 
verstopte eieren. Het aantal kinderen was wel beduidend minder dan voorgaande 
jaren. Wat hiervan de oorzaak was is niet helemaal duidelijk.
De eieren waren goed verstopt en de kinderen moesten dan ook erg hun best 
doen om ze te vinden. Uiteindelijk werden toch alle eieren gevonden, zelfs het 
gouden ei. Alle zoekers werden beloond met een presentje. Ook voor de mooiste 
kleurplaten was er een beloning. Ondanks de wat mindere opkomst kijken we 
toch terug op een leuke, spannende en gezellige ochtend.
Een bijzonder leuk evenement waarvan de organisatie hoopt hier nog jaren mee 
door te kunnen gaan.
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Wijkfeest op 2,3,4 en 5 juli 2009
De laatste jaren een vierdaags evenement dat begint op donderdagavond en 
eindigt op zondagavond. Dit jaar met als thema “700 jaar Schijndel”.
Voor de organisatie een hele klus om alles vlot te laten verlopen.
Een verslag over dit weekend was te lezen in ons wijkboekje van september 
2009.
Over het algemeen was het totale weekend weer een zeer geslaagd geheel met 
weinig of nagenoeg geen calamiteiten.
Steeds weer opnieuw is de organisatie verheugd over het aantal deelnemers die 
zich fanatiek op het speelveld uitleven in een strijd voor de beste klasseringen.
Het bezoekersaantal in de feesttent hadden we wat hoger ingeschat. Mede 
hierdoor hebben we een kleine financiële strop moeten accepteren. We 
vertrouwen er echter op dat dit geen punt wordt om met dit grandioos evenement 
gedwongen zijn te moeten stoppen.
Mede dank zij een behoorlijke sponsoring komt het toch iedere keer weer tot een 
succesvol resultaat maar worden we hier langzamerhand steeds meer afhankelijk 
van om alles uit te kunnen voeren.
Daarom ook een speciale dank aan iedereen die een financieel steentje heeft 
bijgedragen.
Moe maar voldaan heeft de organisatiecommissie een hels karwei achter de rug. 
Nu ook weer alle lof hiervoor.

Wijkboekje
Er is een groep die het wijkboekje verzorgd. Getracht wordt om dit boekje 4 of 5 
keer per jaar te verspreiden in de wijk.
Door nieuwe impulsen gaat het boekje er steeds beter uitzien.
Hiervoor dank aan de redactie.
Maar om het boekje meer inhoud te geven is het misschien wenselijk om de
redactie uit te breiden met mensen, die voor prettig leesstof kunnen zorgen.
Mocht je interesse hebben laat het ons dan weten.
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 in de Beemdstraat.

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.

Materiaalbeheer.
      Materiaalbeheer is in handen van een bestuurslid.

Opslag van groot materiaal blijft in een gehuurde ruimte buiten de wijk in de
Venushoek. 
Sinds 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.
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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 Paaseieren

 zoeken.
Helaas werd deze avond dit jaar 2009 afgelast vanwege te weinig belangstelling.

      Waarschijnlijk lag het aan de datum waarop veel mensen andere bezigheden
 hadden.

      Daarom werd deze dag uitgesteld naar een tijdstip in 2010. 

Palmpasen.
Gehouden op woensdag 9 april 2009.
In samenwerking met EBC-Oost werden Paasstokken gemaakt en door de

 kinderen van groep 3 en 4 van basisschool De Beemd aangeboden aan de
       bewoners van het  Bekkershuis. Een 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 blijven wat door het
 bestuur wordt toegejuicht. We doen hier veel mensen een plezier mee.

Jeu de Boules
In 2009 een voorzichtig begin gemaakt met gebruik van de Jeu de Boules banen

 nabij het Beemdveld. Gezegd moet worden, dat het enthousiasme hiervoor is
 gegroeid en een klein competitieverband is opgezet om het spelevenement
 aantrekkelijk te maken. Wij verwachten in de toekomst vele gezellige uren
 spelplezier en zijn benieuwd wie de kampioenen van de wijk zullen worden.
 Misschien kunnen we uitgroeien met een straatcompetitie binnen de wijk.
Iedereen van jong tot oud kan en mag hier meespelen.

Website  www.debeemdaktief.nl
In 2009 is onze website de lucht in gegaan en is er een voorzichtige start
gemaakt met de indeling van onze site.

       Nu is het zaak, dat we hier zoveel mogelijk informatie van onze activiteiten op
       gaan zetten. Helaas is dat tot op heden nog niet echt gelukt. Het beheer vraagt

wat kennis en tijd wat tot op heden ontbrak. We zullen daar in de toekomst,
maar wel zo snel mogelijk, aandacht aan gaan besteden.
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6. Financieel verslag.
Penningmeester Anny Wouters had haar cijfers goed en duidelijk voor elkaar.
Gezegd moet worden dat ook de administratie van het wijkfeest duidelijk 
zichtbaar was.
Het subsidiebeleid van de Gemeente geeft aan dat we de komende jaren niet 
meer subsidie zullen ontvangen, dan het bedrag dat we op dit moment 
ontvangen. Dus zuinigheid is geboden.
Verder is onze reserve, die nodig is om calamiteiten op te vangen flink gedaald 
door de activiteiten in 2007 (ons jubileumjaar) en daarna ook niet meer 
aangevuld. De afgelopen jaren hebben we geen positief saldo voor deze reserve 
kunnen opbouwen via ons wijkfeest en zijn daardoor steeds meer afhankelijk van 
de financiële bijdragen van onze sponsors.
Verder werd door Peter Dittner het verzoek ingediend om voortaan ook een 
jaarbegroting op papier te zetten. De administratie zal dit voortaan uitwerken.
De kascommissie bestaande uit Kees Ketelaars en Hans Doreleijers verlenen 
hierbij algemeen decharge aan Anny Wouters betreffende de administratie van 
2009.

7. Vaststellen kascommissie 2010.
De kascontrole over het boekjaar 2010 zal worden uitgevoerd door Kees 
Ketelaars en Peter Dittner.

8. Algemene Wijkbelangen.
Huidige bezetting: M. de Hoop          

Wilh. Kooijmans     
                               Mari van Aalstvoort

 Pius van de Elshout
                               Jeanne van Heertum
Aangezien Martin de Hoop verhinderd was gaf Mari van Delft een kort overzicht 
van de activiteiten die in 2009 hebben plaatsgevonden.
De groep Algemene Wijkbelangen heeft op dit moment en sterke bezetting en dat 
kan het bestuur alleen maar toejuichen, want deze groep kan hierdoor onze 
doelstelling (leef- en woonomgeving) bijzonder goed in de gaten houden.
Een korte impressie over wat er zoal door de groep Algemene Wijkbelangen in 
2009 werd gedaan.
- Wijkschouw. Vele goede resultaten zijn er geboekt en in 2009 werd dez 

wijkschouw afgerond. Het was wel een groot projet maar de moeite waard.
Er blijft natuurlijk voortgang plaatsvinden van deze wijkschouw in de toekomst.

- Onderhoud dierenpark. Dit blijft onder onze aandacht en hierover zullen wij 
actie blijven voeren met de Gemeente.

- Bewonerscommissie Jansenpark. De bewoners willen graag dat het speltuintje 
uit het park verdwijnt. Is aan gemeente kenbaar gemaakt om mee op te 
nemen in het speelruimteplan.

- Projecten in voorbereiding. Bij het plan Rietbeemd blijft de wijkraad betrokken.
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- Aanpak zwerfafval. Via wijkboekje bewoners hierop attent maken en trachten 
onze wijk zo schoon mogelijk te houden.

- Speeltuin Beemdveld. Deze is flink aangepakt en heeft weer een acceptabel 
niveau.

- Speeltuintje Evert van Delftstraat is positief te noemen.
- Multifunctioneel speelveld op Beemdveld.
Verder willen we nu een voorstel van de Gemeente aan iedereen voorleggen.
Er wordt namelijk een multifunctioneel speelveld aangeboden door Stichting Mixx.
Dit veld zou gerealiseerd kunnen worden op het Beemdveld.
Over de ligging en uitvoering moet nog gediscussieerd worden en dit loopt dan 
via onze organisatie. Natuurlijk zijn hier voorstanders en tegenstanders om het 
Beemdveld hiervoor als locatie te kiezen en ook over de uitvoering zullen er nog 
vele suggesties moeten worden bekeken.
Begrijpelijk kunnen wij in deze vergadering hierover geen besluiten gaan nemen.
Uiteindelijk moet er vanuit de wijk hierover ook genoeg draagvlak te vinden zijn.
Daarom zullen de Algemene Wijkbelangen dit draagvlak gaan peilen en 
analyseren door een plan hiervoor op te stellen in samenwerking met EBC-oost. 
Voor deze belangrijke groep binnen onze organisatie was 2009 weer 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.

9. Voorstellen evenementen 2010.
Alle reguliere evenementen van 2009 zullen ook in 2010 worden georganiseerd.
- De definitieve datum van het jaarlijkse wijkfeest zal zijn in het weekend van 

15, 16, 17 en 18 juli 2010 .
Dus dit jaar weer een vierdaags feest doordat er weer een ingelaste 
kaartavond zal plaatsvinden vanwege het succes van voorgaande jaren.
Noteer deze data in uw agenda, want er zal er weer bruisen op het speelveld.

- De vrijwilligersavond/dag 2010 zal in het voorjaar worden georganiseerd door 
de organisatie van de Paasgroep. Mari van Delft informeert wanneer deze 
gaat plaatsvinden.

- Jeu de Boules baan.
We gaan op zoek naar iemand, die hiervoor de coördinatie en begeleiding op 
zich gaat nemen.
Verder zouden we graag twee scoreborden willen hebben. Bert van Zutphen 
gaat dit onderzoeken en eventueel uitvoeren.

- Het begin van onze website is gemaakt, maar nu zoeken we nog iemand, die 
deze site gaat beheren en bijhouden.

- 20 maart doet de wijkraad mee aan de landelijke opschoondag.
Op deze dag zullen vrijwilligers met eventueel kinderen binnen de wijk de 
Beemd gaan opschonen, door zoveel mogelijk klein vuil te gaan verwijderen.
Folders en posters worden in de wijk verspreid. Iedereen kan meedoen om 
onze wijk op te schonen. Men kan zich hiervoor opgeven bij Pius v.d. Elshout.
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10. Rondvaag
Pius v.d. Elshout. 
Is er binnen de organisatie een geluidsinstallatie voor op een auto aanwezig ?

      Helaas zijn we die al enkele jaren geleden kwijt geraakt.
      Men is bezig met aanpassing gebied achter EBC-Oost. Kan men dan nog de
      kerstboomverbranding door laten gaan?
      Volgens ons is daar altijd nog wel een plek te vinden. 

Peter Dittner.
      Verzoek om komende wijkschouw op een doordeweekse dag te houden.
      Wordt genoteerd en meegenomen bij eerstvolgende afspraken.

Hans Doreleijers.
      Schoonhouden van straten en groenstroken? Tussen Claes van Griensvenstraat
      En Jan van Cuykstraat wordt er nooit iets schoongemaakt.
      Algemene wijkbelangen zal hier aandacht aan gaan besteden.

Ruud van der Heijden.
   NL Doet-dag Project van EBC-Oost om een bruggetje te gaan bouwen op 19 en

      20 maart a.s. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden om daar aan mee te werken.
Marietje v.d. Plas.

      Pleintjes in v.Oost-Frieslandstraat worden slecht schoongehouden en er is veel
      overlast van bomen.
      Ook een zaak van Alg. Wijkbelangen om hier aandacht aan te besteden.

Marietje wil graag een garage-sale in de wijk organiseren.
      Peter Dittner en Bert van Zutphen willen hun medewerking hieraan geven en
      gaan gezamenlijk bekijken wat mogelijk is.

Jan Oomen.
      Veel parkeerproblemen bij Kapelaan Schröderstraat en Pastoor Luijtelaarstraat.
      Aandachtspunt voor Alg. wijkbelangen. 

Eerstvolgende bestuursvergadering: maandag 26 april 2010.

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 
Mail : delf6861@planet.nl
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