
LEDENVERGADERING 10-02-2020 „DE VALK” 20.00 UUR. 
 
 
Aanwezig : Leden: Carin Adolfs, Jos Heesters, Maria van Herk, Jan van Heijst, 

Dré van Kemenade, Jan Lauwers, Johan Lavrijsen, Toos en Frans Meulenbroeks, 
Jan van de Zanden, Wilco Adams, Jan van Doorn, Frans Paridaans (Sus Teut), 
André van de Pas, Thijs Matthijsse en Ad Antonis. 
Bestuur: 7 bestuursleden waren aanwezig. 
Afgemeld: Els en Noud Vosters en Maartje Stokkermans. 

   
Opening: De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom en is zeer 

verheugd met de opkomst. 
 

Aanvullingen en mededelingen: 
Geen aanvullingen.  
 

Presentatie door buurtbrigadier Dennis Kastelijn inzake de gelopen actie d.d. 20-11-2019 
in 

 het kader van de buurtpreventie: 
Dennis Kastelijn licht aan de hand van de door Toine gemaakte presentatie het 
resultaat toe van de gelopen actie. Deze presentatie werd goed ontvangen door 
alle aanwezigen. Kitty Heesters vraagt of het verplicht is om te waarschuwen dat 
je een hond hebt → nee, dit is niet noodzakelijk. Jan van Heijst vraagt hoe het 
komt dat er in Reusel-De Mierden geen misdaden opgelost zijn in 2019 → volgens 
Dennis heeft dit hoofdzakelijk te maken met het (te) laat melden. Deze presentatie 
is niet te downloaden daar er huizen van buurtbewoners te zien zijn en wij hun 
privacy respecteren. 
 

Presentatie over cybercrime door Frans Meulenbroeks: 
Frans Meulenbroeks opperde in de vorige ledenvergadering het idee om het 
onderwerp cybercrime eens onder de loep te nemen. In het najaar van 2019 nam 
hij contact op met het bestuur of hij deze presentatie mocht houden. Wij waren en 
zijn Frans heel dankbaar hiervoor. Hij geeft een duidelijke presentatie over de 
gevaren van cybercrime. Ook deze presentatie werd goed ontvangen door alle 
aanwezigen. Ook deze presentatie is te downloaden op onze website 
(www.haoverekkers.nl), dan onder het hoofdstuk Buurtinfo en dan onder 
Veiligheid) ook te downloaden via deze link (haoverekkers_security.pptx).. 
  

Verslag ledenvergadering 2018: 
Gerard leest dit voor en hierover zijn geen op- en/of aanmerkingen.  

 
Financieel verslag over 2019: 

Hanneke licht het financieel verslag toe, dit verslag is bijgevoegd en ook in te zien 
op onze website (www.haoverekkers.nl). Dré van Kemenade vraagt hoe het komt 
dat de 50+uitstap procentueel gezien een hogere eigen bijdrage heeft dan andere 
jaren. Dit komt omdat we vooraf niet de exacte kosten van de HWR wisten. Deze 
wilde eigenlijk niets hebben voor hun inspanningen van die dag maar dat vonden 
wij als bestuur te gortig dus hebben we ze € 100,-- gegeven. Derhalve zijn de 
kosten van deze activiteit, in verhouding met andere jaren, vrij laag geweest.  
 

Verslag kascommissie: 
Ad Antonis en Dré van Kemenade hebben de kas gecontroleerd. Namens de 
kascommissie zegt Dré dat alles weer pico bello in orde was en de 
penningmeester een dikke 10 verdient, tevens wordt het bestuur decharge 
verleend. 

http://www.haoverekkers.nl/
https://www.dropbox.com/s/stt8l0gawezdfvk/haoverekkers_security.pptx?dl=0
http://www.haoverekkers.nl/


 
Benoeming lid kascommissie: 

Ad Antonis is aftredend en daar er niet enthousiast wordt gereageerd door de 
leden oppert Dré van Kemenade het idee om de huidige kascommissie te 
benoemen voor de komende 5 jaar. Dit is niet volgens de statuten maar als de 
leden hiermee akkoord gaan is dit geen probleem. Alle leden gaan akkoord. 
 

Toelichting activiteiten 2019: 
Kitty heeft een mooi verslag gemaakt, leest dit voor en geeft daar waar nodig is 
nadere uitleg. Verslag is bijgevoegd en ook in te zien op onze website 
(www.haoverekkers.nl).   
 

Verkiezing bestuursleden: 
Eef en Maartje zijn aftredend en herkiesbaar. De voltallige vergadering gaat 
akkoord met hun herverkiezing.  
 

Rondvraag: André van de Pas vraagt of er al iets bekend is over de ontwikkeling inzake het 
oud papier → We hebben de afrekening van 2019 ontvangen en ook het 
voorschot inzake 2020. Hier was een brief van de gemeente bij maar er werd met 
geen woord gerept over eventuele wijzigingen. Besloten wordt om geen slapende 
honden wakker te maken en de bal bij de gemeente te leggen. 
 

Sluiting: De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst, enthousiasme en inbreng. 

http://www.haoverekkers.nl/

