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Verslag algemene ledenvergadering Belangenvereniging Zesgehuchten d.d. 27 februari 2014
Aanwezig: de bestuursleden: Henk Bos, Hans de Greef, Marc Haarler, Ton Kropff, Piet
Leenders, Adriaan van der Velden, Mieke Campman en 29 leden, zoals op de presentielijst
aangetekend.
Afwezig met kennisgeving: de bestuursleden Piet Leenders, Hans Mutsaers, Hans
Timmermans, Louk v.d. Wildenberg.
1.
Opening
Voorzitter Henk Bos opent de vergadering om 20.00 uur, heet de aanwezigen welkom en stelt
de bestuursleden voor.
2.
Mededelingen
Het vergaderschema 2014 is voor een ieder beschikbaar. Verzocht wordt de presentielijst te
tekenen. De agenda wordt op een scherm getoond.
Op de website van de BZis het verslag van de alv van 31 januari 2013 en het jaarverslag 2013
te vinden. Enkele exemplaren zijn aanwezig voor degenen die niet over internet beschikken.
3.
Verslag algemene ledenvergadering d.d. 31 januari 2013
Bewoner n.a.v. punt 10, tweede rondvraag betreffende verkeersintensiteit Zweegersplein. Dit
betrof de geluidsoverlast veroorzakende drempels aldaar. Ton Kropff: niets meer van de
gemeente vernomen; hij zal hier alsnog achteraan gaan en zal na de vergadering hierover
met de betreffende bewoner nog spreken.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
4.
Jaarverslag secretaris en diverse commissies
Het jaarverslag geeft een opsomming van de door de commissies ontplooide activiteiten in het
afgelopen jaar. Het verslag wordt vastgesteld.
Bewoner vraagt of er een nieuw idee is voor een cadeau voor het 25-jarig bestaan BZ. Henk
Bos: het oorspronkelijke idee voor een kunstwerk in de Smelen is afgeketst vanwege de vele
eisen die de gemeente hieraan stelde (o.a. onderhoud, verzekering). Nu wordt gedacht aan
ofwel een speeltoestel ofwel een toestel voor ouderen. Waarschijnlijk zal het niet lukken om
iets dergelijks dit jaar nog gerealiseerd te krijgen. Wel is er in het kader van het 25-jarig
bestaan al een aed geschonken aan de stichting Hart voor Hart; deze is geplaatst aan de
gevel van het gemeenschapshuis.
5.
Jaarverslag penningmeester; kascontrolecommissie
Het financieel verslag wordt niet uitgedeeld. Men kan wel een exemplaar opvragen bij de
penningmeester, Hans de Greef. Laatstgenoemde geeft een toelichting op de financiële
stukken: inkomsten-uitgaven 2013, stand van zaken m.b.t. financiën per 31.12.13 en
begroting 2014.
De kascontrolecommissie bestaande uit Arno van Lier en Johnnie Leenders, melden dat de
stukken in orde zijn. De penningmeester wordt décharge verleend.
De kascontrolecommissie voor komend jaar zal bestaan uit Karen de Jong (Drossaardstraat).
en Johnnie Leenders (Drossaardstraat).
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6.
Voorstel handhaving hoogte contributie
Het voorstel tot handhaving van de huidige contributie ad minimaal € 2,27 wordt aangenomen.
De acceptgiro’s zullen op termijn gaan verdwijnen. Het is nog niet duidelijk hoe we dan het
beste de contributie moeten gaan innen.
Het ligt in de bedoeling om te laten onderzoeken waarom bepaalde straten in met name
Genoenhuis achterblijven in ledenaantal. We hebben hiervoor Fontys gevraagd of zij
mogelijkheden hebben voor dit onderzoek.
Wellicht dat sommige bewoners in Genoenhuis het idee hebben dat zij niet bij Zesgehuchten
en dus bij de BZ, thuishoren; misschien moeten we in het briefhoofd het gebied dat de BZ
bestrijkt tot uitdrukking laten komen.
7.
Verkiezing bestuur
De zittende 11 bestuursleden worden zonder stemming herkozen.
8.
Resultaten 2013
Hiervoor wordt verwezen naar het jaarverslag over 2013.
9.
Plannen 2014
Er is een tendens om zaken die tot nu toe vanuit de overheid werden geregeld, steeds meer
naar de burger te schuiven. De sociale cohesie wordt daardoor wel vergroot, echter jonge
mensen hebben niet altijd tijd om extra dingen te doen.
In verband met deze gewenste participatie van burgers hadden we het idee om vanavond een
debat hierover te houden met de lijsttrekkers van de politieke partijen in verband met de
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Er is echter in eerste instantie slechts van 2 partijen
een positieve reactie gekomen (later heeft nog 1 partij zich gemeld), zodat we hebben moeten
besluiten dit geen doorgang te laten vinden. N.a.v. een desbetreffende vraag van een
bewoner: positieve reacties kwamen van PvdA en D66 en later van Groen Links.
We zijn bezig naar projecten te kijken, bijvoorbeeld het “virtuele verzorgingshuis”, waarin men
digitaal in verbinding kan komen met bijvoorbeeld artsen.
We gaan door met onze commissies en met voorlichtingsavonden.
We hebben nieuwe energiemeters gekocht; deze zijn dus nog steeds te leen.
We bekijken de mogelijkheid tot het opstarten van een repaircafé.
Uit gesprekken met “Samen werkt” is ook de wens naar voren gekomen dat buurtbewoners
weer terecht kunnen in het gemeenschapshuis.
Zelf willen we nog steeds een archiefruimte.
We zitten nog vol plannen, maar aan de andere kant moeten we ons ook afvragen of er vanuit
onze oorspronkelijke doelstelling nog voldoende werk is voor ons. Als er ideeën zijn voor
projecten: laat het ons weten.
Bewoner: ziet graag dat het fietspad over de Beekweide sneeuwvrij wordt gehouden.
Antwoord: de gemeente zegt dat zij daar niet kan komen met een sneeuwschuiver.
Hr. Tegelaers: er is in Geldrop het nodige gaande wat betreft sport en bewegen; er is ook een
sportkoepel en er zijn buurtsportcoaches. Is het bestuur bereid mee te denken met de
buurtsportcoaches? Hij zal in de komende weken hierover contact met het bestuur opnemen.
10. Rondvraag
Hoeveel leden heeft de BZ?: 1264.
11.

Sluiting 20.45 uur.

Vastgesteld d.d.

H.W. Bos, voorzitter
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M.J. Campman, notulist

