
LEDENVERGADERING 19-02-2018 „’T CENTRUM” 20.00 UUR. 
 
 
Aanwezig : Er waren 22 leden en 7 bestuursleden. Fam. van Heijst, Fam. Baars en Maartje 

Stokkermans (bestuurslid) hebben zich afgemeld. 
   
Opening: De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom en is zeer 

verheugd met de opkomst. 
 

Aanvulling: Punt 7a: Toelichting activiteiten 2017 door Kitty Heesters. 
Punt 7b: Samenvoeging met D’n Uithoek. 
 

Voorlichting door de politie: 
Marco de Winkel en Ernst Melters van de politie hebben zeer uitgebreid het nut van 
de buurtpreventie-app uitgelegd, uitleg gegeven over inbraakpreventie en hoe mensen 
om de tuin geleid worden met de zogenaamde babbeltruc. Ook hebben ze gevraagd 
of mensen zich aan willen melden bij het project „camera in beeld”. Dit kan via de site 
van de politie en daar is ook meer informatie te vinden over dit project. Deze 
voorlichting heeft ongeveer 3 kwartier in beslag genomen en werd door iedereen zeer 
enthousiast ontvangen. 

 
Verslag ledenvergadering 2016: 

Gerard leest dit voor en hierover zijn geen op- en/of aanmerkingen.  
 
Financiëel verslag over 2017: 

André deelt dit uit en vraagt of hier nog op- en/of aanmerkingen over zijn. Dré van 
Kemenade vraagt wat de opbrengst van de Vriendenloterij precies inhoudt. Als men 
meespeelt met de Vriendenloterij mag men ook zelf een „goed doel” uitkiezen en als je 
dan de buurtvereniging kiest, ontvangt de buurtvereniging de helft van wat het lot 
kost. Loten kosten € 13,50 dus € 6,75 per lot voor de buurtvereniging. Momenteel zijn 
er 5½ loten waarvan de buurtvereniging geld ontvangt.  
 

Verslag kascommissie: 
Mario Graat en Jan Lauwers hebben de kas gecontroleerd. Namens de kascommissie 
zegt Mario dat alles weer pico bello in orde was en de penningmeester een dikke 10 
verdient, tevens wordt hem décharge verleend.. 
 

Benoeming lid kascommissie: 
Mario Graat is aftredend en wordt opgevolgd door Ad Antonis. 
 

Toelichting activiteiten 2017: 
Kitty heeft een mooi verslag gemaakt (zie bijlage), leest dit voor en geeft daar waar 
nodig is nadere uitleg. Wel wordt de wens geuit, door een groot deel van de 
aanwezige leden, om in de toekomst de fietstocht altijd door te laten gaan. Ook wordt 
er gevraagd om bij het maken van de kerststukjes meer ruimte in te plannen voor één 
of meerdere kopjes koffie. 
 

Samenvoeging met D’n Uithoek: 
Het bestuur van D’n Uithoek heeft ons benaderd, omdat in verband met het 
teruglopend ledenaantal, om hun buurtvereniging op te laten gaan in De 
Haoverekkers. Wij hebben hierop positief gereageerd, waardoor Daphne Vosters per 
oktober 2017 al is toegevoegd aan ons bestuur en er sinds oktober ook al enige 
activiteiten gezamenlijk zijn gestart. 
 

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

 



Rondvraag: Jan Lauwers vraagt of de verlengsnoer voor de verlichting van de kerstbomen 
volgend jaar weer over de weg gelegd wordt. Nee, we gaan proberen deze volgend 
jaar (hoog genoeg) door de lucht te leggen. 
Toos Rijkers vraagt waarom Maartje niet aanwezig is, deze is ziek. 
Frans Meulenbroeks vraagt om, als er wijzigingen zijn in de data op de algemene 
stencil, deze tijdig door te geven. Bij de winterwandeling was het erg laat 
doorgegeven. Wij als bestuur zullen, als er wijzigingen zijn, dit zo snel mogelijk als we 
kunnen doorgeven. 
Carin van der Zanden vraagt hoe het nu precies zit met aanmelding voor de 
buurtpreventie-app. Een mailtje sturen naar secretaris@haoverekkers.nl waarin je je 
mobiele nummer doorgeeft en zegt dat je toegevoegd wilt worden aan de app. 
Momenteel is ze buurtcoördinator voor D’n Uithoek en ze wil dit, samen met Gerard, 
blijven doen voor de „nieuwe” buurtvereniging, waarvoor DANK! Ook vraagt ze wie de 
cursus reanimatie geeft  Cor van Gool. 
Marianne Antonis geeft nogmaals aan dat de invulling tijdens het maken van de 
kerststukjes wel voor verbetering vatbaar is, op de kerststukjes zelf was niets op aan 
te merken, deze waren goed. 
Dré van Kemenade vraagt of de wijze van ophalen oud papier voor D’n Uithoek 
hetzelfde blijft  ja. 
Daphne Vosters maakt de aanwezigen er op attent om geregeld de facebook pagina 
van De Haoverekkers te bezoeken (en vrienden te worden), deze wordt zeer actief 
bijgehouden. 
Gerard Maas zegt dat de ledenvergadering „nieuwe stijl” hem zeer goed bevallen is en 
dat als er ideeën zijn voor volgend jaar of de komende jaren het bestuur deze graag 
doorkrijgt. Dré van Kemenade gaf al een hint om het onderwerp verslaving  eens 
onder de aandacht te brengen. 
 

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