NOTULEN JAARVERGADERING
WOENSDAG 18 MAART 2015

Aanwezig: Volgens presentielijst
1.

Opening
De voorzitter Wim Thielen opent om 19:59 uur de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Spreekrecht publiek
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.

3.

Notulen van de jaarvergadering van 29 maart 2017
Opmerking op hoofdstuk 6: “Financieel jaarverslag 2015” moet “Financieel jaarverslag 2016”
zijn. Het verslag wordt verder goedgekeurd.

4.

Mededelingen
Afmeldingen zijn ontvangen van Bea Driessen, Anita van Meijel en Marielle Beckers.

5.

Jaarverslag 2017
Nagenoeg alle punten uit de structuurvisie Antoniusveld zijn ingevuld. Alleen het kruispunt bij
het gezondheidscentrum staat nog open. De ontwikkeling hiervan is gekoppeld aan de
veranderingen aan N270.
De opslagruimte in de Kemp kan niet meer worden gebruikt. We hebben nu een tijdelijke
oplossing en zoeken samen met de gemeente naar een duurzame oplossing voor de spullen van
met name de activiteitencommissie.
Activiteitencommissie: Carnaval voor basisschoolleerlingen met het prinsentrio van de Pielhaan
en jeugdprinsen uit de wijk was weer goed bezocht. Bij de paasactiviteit is weer lekker
geknutseld en zijn er veel eieren gevonden. Op 25 juni is de garagesale georganiseerd, dit was
wederom een succes en vraagt in verhouding weinig organisatie. Ook heeft het veel bezoekers
uit andere wijken getrokken. Op 5 november is een herfsttocht met sprookjesfiguren
georganiseerd. 11 november was de jaarlijkse st. Maartensoptocht die wederom veel mensen
trok.
Commissie wijkkrant. In 2017 is deze slechts 2x uitgekomen, veroorzaakt door problemen met
het drukken, het bij elkaar halen van adverteerders en (tijd van) vrijwilligers om deze samen te
stellen. Voor 2018 gaan we dit anders organiseren.
Speelvoorzieningen. De Pannakooi is verwijderd na klachten van omwonenden. Er is op de Mina
Krusemansstraat frequent rotzooi achtergelaten en deze werd geregeld “geclaimed” door
kinderen van buiten onze wijk. Er is geen tijd geweest om hier een oplossing voor te vinden met
de omwonenden. Er wordt gekeken of deze op een andere plek in de wijk kan worden
teruggeplaatst. De aanwezigen delen deze wens, met de kanttekening dat het nu leek alsof deze
wel erg vaak op de Mina Krusemansstraat stond.
Hondenspeelweide. In 2018 bestaat deze 5 jaar en wordt nog dagelijks veel gebruikt. Het
onderhoud gaat nog goed; het vraagt wel aandacht om het steeds te regelen. Gelukkig zijn er veel
vrijwilligers om dit te onderhouden.
GlaswebVenray. De uitrol loopt in de dorpen en binnenkort worden de eerste huizen voorzien
van signaal. De wijken krijgen hier in de loop van 2018/2019 mee te maken, de eerste
aansluitingen volgen op z’n vroegst medio 2019.
WRO. In het WRO is er gesproken over handhaving in Venray en over trends en ontwikkelingen
die gevolgen hebben voor de inwoners.
Er wordt gevraagd of er bekend is of er hulpbehoevende ouderen in de wijk zijn. Dit is bij de
wijkraad niet bekend.
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6.

Financieel jaarverslag 2017
De penningmeester, Marcel Borghs, licht het financiële verslag van 2017 toe.
De inkomsten komen vooral uit subsidies. Uitgaven voor de wijkkrant waren minder omdat de
wijkkrant minder vaak is uitgekomen. Ook de rente is minder. De activiteiten waren goedkoper
dan begroot. Positief saldo van 1044,- op de begroting.
Er zijn nog advertentie-inkomsten te ontvangen door de wijkkrant perikelen. Het positief saldo
over 2017 gaat in de reserve. Hiernaast is er ook een leefbaarheidssubsidie. Hiervoor is er vanuit
de gemeente de vraag gekomen om aan te geven waar dit geld aan besteed gaat worden. In totaal
is er (leefbaarheids-subsidie en reserve samen) 61.712,- in kas.
De kascontrole commissie brengt verslag uit: Alles was helder en overzichtelijk en er wordt
voorgesteld decharge te verlenen aan het bestuur met de opmerking om samen met de gemeente
te kijken naar besteding van de leefbaarheidssubsidie. De vergadering verleent decharge aan het
bestuur. De 2 leden van de kascontrolecommissie willen dit volgend jaar nogmaals doen.

7.

Bestuursverkiezing
Germy Thielen en Wim Thielen voorzitter zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen nieuwe
kandidaten. De aftredende bestuursleden worden door de vergadering herkozen.

8.

Begroting 2015
De penningmeester Marcel Borghs licht de begroting voor 2018 toe.
De begroting van 2015 is vergelijkbaar met die van 2014. De subsidies blijven nagenoeg gelijk.
De wijkkrant wordt goedkoper omdat deze maar 4x per jaar uit zal komen. Ook is er een
bijeenkomst van het bestuur begroot. De begroting wordt, met dank aan de penningmeester,
vastgesteld.

9.

Rondvraag
Er wordt aangegeven dat er met de laatste regenbui (30-4-2018) een halve meter water stond ter
hoogte van de Mina Krusemansstraat 51. Er is niet bekend of hier een melding van is gemaakt.
Dave Groenen van de gemeente gaat hiervoor navraag doen.
Vanuit de zaal wordt aangegeven dat het sluipverkeer door de Antoniusveldweg niet minder
wordt en gaat langs de speelvelden af, er wordt ook vaak te hard gereden. Dit is al vaker
besproken en heeft de aandacht van de wijkraad.
Wordt de aansluiting Henri Dunant -Wijkcentrum Bruske een rotonde en wordt deze op onze
wijk aangesloten? Neen. Het wordt een verbrede weg met een afslag en geen toegang tot onze
wijk (wel naar de groenteboer Claessens).

10. Thema: Bierproeverij
Kevin uit Eindhoven legt uit. Water, Mout, (vrouwelijk) hop en gist zijn de basis ingrediënten.
Hiernaast zitten er brouwzouten, kruiden, fruit/groenten en andere bacteriën worden er ook vaak
aan toegevoegd. In Weizenbier hoor je de gist kunnen zien (niet troebel) en moet op een graad of
8 worden gedronken. Alt bier (uit Düsseldorf) , IPL (Indian Pale Lager) bevat meer hop en heeft
een zwavel-smaak. Te lang in de zon laten staan geeft een smaak van kattenpis. Oxiderend bier
levert de smaak van natte kranten (of sherrysmaak als je geluk hebt). Wim bedankt Kevin voor
de uitleg, de presentatie en het enthousiasme waarmee het is verteld.
11. Sluiting
De voorzitter dankt eenieder voor de bijdrage en sluit de jaarvergadering om 21.45 uur. Hij
nodigt de aanwezigen uit voor een drankje ter afsluiting.
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