Algemene ledenvergadering Paasberg en Wellenstein
Opening
De ALV van 25 april 2013 is om 20.15 in locatie ’t Span aan de Van Maerlantstraat 1
geopend door de Voorzitter.
Aanwezig:
Afwezig:

J.J. van der Werk (voorzitter en notulist)
C. Haverkate (penningmeester)
L. Birkholz (secretaris) met kennisgeving
en 6 leden

Notulen ALV 19 april 2012
Naar aanleiding van de notulen wordt gevraagd of een bijdrage geleverd is aan de
Julianaschool voor wat betreft de inrichting van het schoolplein en welke criteria het
bestuur hanteert bij het besluit om een dergelijke bijdrage te leveren. De voorzitter
antwoordt dat een bijdrage past in het beleid van het bestuur om dergelijke activiteiten
te steunen en sluit aan op de bijdrage die geleverd is aan de inrichting van het plein van
De Witte School, na de herbouw.
Benadrukt wordt dat nog geen bijdrage aan de Julianaschool is geleverd, omdat nog
geen concreet overleg hierover met de Julianaschool heeft plaatsgevonden. Niettemin
blijft het voornemen staan. De notulen worden zonder verdere opmerkingen of
wijzigingen vastgesteld.
Financiën
Jaarrekening 2012
De penningmeester licht de jaarrekening toe. Met de vorige penningmeester heeft een
goede overdracht plaatsgevonden. De penningmeester licht toe dat een negatief
resultaat is ontstaan, wat met name veroorzaakt wordt doordat de betaling van de
drukkosten van een wijkkrant uit 2011 in 2012 heeft plaatsgevonden. Ten aanzien van
de reserves merkt de penningmeester op dat gestreefd wordt de inkomsten van 1 jaar
aan te houden als eigen vermogen. De jaarrekening van de wijkvereniging zal worden
gepubliceerd op de site van de wijkvereniging.
Wat betreft de wijkkrant wordt voorgesteld om het aantal advertenties uit te breiden
door de acceptatiecriteria voor advertenties te versoepelen en tevens een prijsstijging
door te voeren, omdat de gehanteerde tarieven zeer behoudend zijn.
Wat betreft de sport meldt de penningmeester dat de huur van de sporthal en de
bijdragen via de administratie van de wijkvereniging lopen. De betalingsproblemen die in
het verleden bestonden zijn grotendeels opgelost.
Bevindingen ‘kascontrole-commissie’ en verlening decharge
De kascontrole-commissie heeft de administratie en jaarstukken over 2011 en 2012
beoordeeld en daarbij geen opmerkingen. Voor 2011 en 2012 wordt door de ALV
decharge verleend. De heer Baljet geeft aan zijn activiteiten voor de commissie te
beëindigen. De penningmeester stelt voor de heer Pieridis te herbenoemen voor de
kascontrole-commissie voor 2013 en de heer Hissink als vervanger voor de heer Baljet
aan te stellen. De ALV keurt dit voorstel goed.
Begroting 2013
Opgemerkt wordt dat vanuit de gemeente nog Vogelaargelden beschikbaar zijn voor de
wijkvereniging, maar dat wel een bestemming moet worden aangegeven om het geld te
kunnen ontvangen. Gedacht wordt om het Vogelaargeld te besteden voor de aanschaf
van de bloembakken die op het Trafoplein worden geplaatst.

Activiteiten en actualiteiten
Gesproken wordt over de ontwikkelingen rondom het dal bij de sportvelden. De
voorzitter licht toe dat het aantal parkeervakken wordt uitgebreid, dat nieuwe bomen
zullen worden geplant en dat een voorgenomen besluit is om 1- richtingsverkeer te
realiseren richting de Roosendaalsestraat.
Opgemerkt wordt dat het informatiebord op het Trafoplein beschadigd is en gerepareerd
moet worden. De wijkvereniging is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud ervan.
Geopperd wordt om de mogelijkheden te bekijken om het informatiebord van de Frederik
van Eedenstraat te verplaatsen naar het Trafoplein, omdat het bord aan de Frederik van
Eedenstraat minder wordt gebruikt.
Zorgen worden geuit over de mogelijkheden voor kinderen om te spelen, nu het
schoolplein van de Julianaschool na schooltijd is afgesloten en bij kerk nieuw gras is
ingezaaid en daar momenteel ook niet gespeeld mag worden.
De werkgroep kinderactiviteiten heeft een Facebookpagina opgezet, een en ander in
samenwerking met de werkgroep Communicatie. Momenteel blijkt dat de
Facebookpagina een goede manier is om snel mensen te bereiken. De website en de
Facebookpagina versterken elkaar. Naar aanleiding van de wijkgesprekken wordt gemeld
dat een brief naar de wijkbewoners is verzonden. Tijdens de wijkavond zijn 33 punten
ingebracht, na de brief zijn 85 punten ingebracht. Momenteel worden deze punten verder
uitgewerkt en geprioriteerd.
Vanuit het bestuur wordt gemeld dat in het kader van Velperboest samen met de andere
3 wijkverenigingen een boom is gesponsord. De boom is geplant in het plantsoen voor
Akzo.
Rondvraag
Vanuit de werkgroep Communicatie wordt de oproep gedaan om tijdig en pro-actief te
communiceren. Vanwege het kleine aantal deelnemers wordt het voorstel gedaan om de
ALV te combineren met een activiteit, om zo de betrokkenheid bij de ALV te vergroten.
Het bestuur zal hierover nadenken. Met betrekking tot de plaatsing van het pannaveld op
het plein van de Julianaschool wordt gevraagd wat de betrokkenheid van de gemeente is.
Uit de reactie namens de gemeente blijkt dat aan alle voorwaarden is voldaan en dat
geen vergunning nodig is. Daarnaast is de grond in eigendom van de school en mag de
school binnen de regelgeving doen met het plein wat zij wil. Door aanwonenden wordt
opgemerkt dat het pannaveld tot grote overlast leidt en zij de proef met gedeeltelijke
verwijdering van het pannaveld afwachten.
Op 23 mei zal een delegatie van ambtenaren van de gemeente een wandeling door de
wijk maken, langs plekken die op welke manier dan ook aandacht nodig hebben.
Gevraagd wordt om een programma samen te stellen en hierover voor 13 mei te
communiceren
Sluiting
De voorzitter sluit om 21.30 de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid
en de heer Baljet voor zijn gastvrijheid.

