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Notulen Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Stroom Esch, 

dinsdag 19 maart 2019 

Aanwezig: Frans Edelijn, Harry ten Berge, Teun van Mechelen, Bert Volkers, Henk 

Beltman, Gea van Vegchel (notulen) zijnde de bestuursleden, Guus de 

Vries (kascontrole commissie) en circa 17 wijkbewoners. 

Afwezig (m.k.): Lia Beunders 

1. Opening 

Welkom aan alle aanwezigen. Wij zijn  

Voorzitter licht toe hoe de avond zal verlopen. 

 

2. Mededelingen en post 

In 2018 weer veel dingen gebeurd. Eea komt in het jaarverslag van de secretaris ook 

nog terug in beknopte versie. 

 

Nog extra punten van aandacht: 

 Tunnelbak. Mooie panelen geplaatst. Echter met jaarwisseling helaas aantal 

panelen beschadigd door vuurwerk. Deze zijn weer hersteld en ivm op korte 

termijn schade heeft de leverancier het herstel vergoed. 

 Hooiberg project. De procedure loopt, aankoop wordt mee gewacht tot alle 

papieren (vergunning) afgerond zijn. Als alles loopt volgens planning, zal rond de 

zomer een volgende stap zijn. Welbions wordt de eigenaar en de stichting ‘de 

Hooiberg’ zal dan de huurder worden. 

 Lege ruimte Dorsmolen. Door aantal bewoners van de Dorsmolen zijn bezwaren 

ingediend t.o.v. sportschool. Het eea is nog lopende. 

Welbions geeft aan dat er eventueel ook nog andere gegadigden zijn. Kunnen op 

dit moment nog niet uitweiden over status en voortgang. 

 Zaaltje de Wanne. Welbions heeft de verlichting in het zaaltje vervangen, hetgeen 

een mooie vooruitgang is. 

 

3. Vaststellen agenda 

Toevoegingen voor agenda: wijkkrant (ingebracht door Jan Blom) – onder 

agendapunt 9a toegevoegd. 

Verder is agenda akkoord en vastgesteld. 

 

4. Notulen jaarvergadering d.d. 20 maart 2018 

Notulen zijn, onder dankzegging, goedgekeurd. 

 

5. Jaarverslag secretaris (ter vergadering / later op website) 

Uit beknopte jaarverslag enkele hoogtepunten voorgelezen door secretaris. 

 

Hieruit blijkt dat het een actieve vereniging is en er diverse dingen binnen onze wijk 

gebeuren. 

Het bestuur is ook blij dat de samenwerking met de gemeente mbt de diverse 

bijeenkomsten met de bewoners van onze wijk. 

 

Mbt de weerseloseweg (fietspad) is momenteel ook een bezwaar ingediend. Pas als 

dat traject is afgerond, kan verder met dit project. 

 

6. Jaarverslag penningmeester (ter vergadering) 

Beknopt jaarverslag uitgereikt tijdens vergadering. Voorgelezen door voorzitter. 

De opgestelde begroting voor 2018 sloot met een tekort van € 1.430,=. In 

werkelijkheid is 2018 afgesloten met een tevoeging aan de algemene reserve van 

€ 4.106,=. 
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Vorige penningmeester heeft voorheen wat reserves erin gezet. Deze zijn er nu 

uitgehaald en vervangen voor nieuwe reserves voor de AED en repaircafé. 

De begroting voor 2019 sluit met een tekort van € 1.698,= hetgeen geen probleem is 

vanwege de bestaande reserves. 

 

Eventuele details extra informatie m.b.t. financiële overzicht kan bij de 

penningmeester ingezien worden. Alle documenten die vandaag ter vergadering zijn 

uitgedeeld zijn volgens de voorwaarden voor een vereniging. 

 

7. Verslag kascontrole-commissie over 2018 (ter vergadering) 

Guus de Vries en Esther Baart hebben kascontrole uitgevoerd. 

Hebben alle bonnen en de boekhouding gecontroleerd bij Harry. Commissie kan niet 

anders concluderen dan dat alles er goed uit ziet zoals verwacht. 

Kascontrole commissie dechargeert de penningmeester. Het officiële document is 

hiervoor ook getekend. 

 

8. Benoeming leden kascontrole-commissie 2019 

Esther Baart heeft zich kandidaat gesteld voor 2019. 

Daarnaast heeft Jan Blom zich aangemeld als 2e lid van de kascontrole commissie. 

 

9. Verslagen verschillende werkgroepen (zie website: werkgroepen ) 

Op de website staan diverse verslagen van de werkgroepen / activiteiten. 

Daarnaast staat ook vaak een korte beschrijving over de activiteit in de wijkkrant of 

op facebook. 

Het jaarverslag van de werkgroep 50+, gemaakt door Gerrit Aalderink, is aan begin 

van avond aan bestuur overhandigd. Verslag is voorgelezen door Frans Edelijn. 

 

 Wijkkrant 

De laatste jaren is de inhoud van de wijkkrant minder geworden. Jan Blom ziet 

graag dat de wijkkrant meer over onze wijk gaan, zowel heden als verleden. 

Hiervoor zijn ook nieuwe redacteuren nodig. 

Voorstel van Jan is om tijdens ronde van bestuur langs nieuwe potentiële leden 

(hetgeen op de planning staat) te vragen of zij hier eventueel interesse in 

hebben. Dit kan meegenomen worden in de voorbereiding / bespreking hoe eea 

aan te pakken. 

Wat wel duidelijk is, dat voor dit soort activiteiten vrijwilligers nodig zijn. Die zijn 

helaas schaars. 

 

10. Jaarkalender 2019 (reeds vastgesteld; zie website) 

De jaarkalender staat vermeld op de website en hangt tevens in het zaaltje van de 

Wanne. 

 

11. Begroting 2019 (toelichting ter vergadering) 

Er is verzoek van 50+ groep geweest voor gelden voor extra activiteit. Dit is in 

begroting opgenomen. 

Mochten er ideëen binnen de wijk zijn voor wijkgerelateerde activiteiten of 

evenementen waar gelden voor nodig zijn, dan kunnen deze personen altijd contact 

opnemen met de voorzitter. Dan kan altijd dan besproken worden. 

Gedetailleerde begroting is in te zien bij de penningmeester. 
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12. Bestuur mutaties 

a. Aftredend en herkiesbaar: 

* Harry ten Berge (voorzitter) 

* Bert Völkers (algemeen lid) 

Vergadering gaat akkoord met verlenging binnen bestuur. 

 

b. Nieuwe kandidaat: 

* Vacature 

Bestuur doet een oproep aan aanwezigen of zij zelf of misschien iemand in de 

omgeving zich beschikbaar willen stellen voor de vacature. Momenteel nog 

geen gegadigden. 

 

13. Rondvraag en sluiting 

 Jan Blom vraagt of er iets gedaan kan worden mbt de vindplaats van de 

“ridder van Borne”. Het ziet er nu heel treurig uit. 

Het bestuur kan positief melden dat dit op de nominatie staat om er iets aan 

te doen. 

 

 Website samenwerken met Borne Boeit? 

Aangegeven dat er wordt gekeken naar mogelijkheden. Dit is in vroeg stadium 

overleg en er is nog niets over te zeggen over hoe/wat/wanneer. Zodra er 

daarover meer inzicht is, wordt het bekend gemaakt. 

 

 

 
Na afsluiting vergadering kon iedereen genieten van een hapje en drankje 

(verzorgd door Frans, Margot en Gea). 

Na de pauze stond de bingo op het programma, waar menigeen voor bleef. 

Frans en Henk draaiden de  nummers rond en gaven deze aan Teun, die vertelde 

welke nummers de aanwezigen moeten afvinken op de kaart. Voor elke 

(deel)ronde was er een prijs beschikbaar. 


