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1. Opening 
Jan Stevens opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte welkom. De 
presentielijst gaat rond met het verzoek aan de aanwezigen hun naam in te vullen. (er staan 
14 namen op de lijst, dat is incl. bestuur) 
Er zijn 5 afmeldingen voor de vergadering: 

 Arend Muggen 

 Wilma Beugels 

 Geert Derks 

 Dhr.  Appelo 

 Marry Nederhoed 
 
2. Agenda 
Marten Leistra heeft de agenda met passende plaatjes en foto’s in een powerpoint 
presentatie verwerkt, die achter het bestuur op een scherm geprojecteerd wordt. 
 
3. Ingekomen stukken 
Behalve de afmeldingen zijn er geen stukken binnen gekomen. 
 
4. Notulen van de vorige vergadering, dd. 12 februari 2013 
             Verslag van het verenigingsjaar 2013 
Door een computercrash bij secretaris Petra Lankenau zijn de notulen van de vorige 
vergadering helaas verloren gegaan.  
Met dank aan de collecte van Jantje Beton, die vorig jaar € 275 heeft opgebracht, zullen er in 
het voorjaar nieuwe voetbalgoaltjes worden geplaatst op het grasveld bij de hoek 
Bereklauwlaan – Dovenetellaan.  
Het onderhoud van de speelvoorzieningen is door de gemeente in een stichting 
ondergebracht, die nauw contact heeft met de buurtvereniging. Buurtgenoot Jeroen 
Stegeman en Jan Stevens hebben de taak op zich genomen de speelvoorzieningen op 
eventueel onderhoud te controleren en met de stichting kort te sluiten wie welke 
werkzaamheden uit gaat voeren. Kleine reparaties en vervangen van zand dient de 
buurtvereniging te doen, waarbij de gemeente het benodigde materiaal levert.  
In de speeltuin Saliebrink zal in het voorjaar een duurzame picknicktafel geplaatst worden, 
die gezamenlijk door gemeente en buurtvereniging wordt betaald.  
Twee keer per jaar is er overleg tussen bestuur en het platform. Als buurtvereniging zijn wij 
lid van het platform. Het platform is een overkoepelend orgaan van alle buurtverenigingen 
en schakel tussen buurten en de gemeente. Het platform is aanspreekpunt voor bijvoor-
beeld lantaarnpalen die niet branden, stoeptegels die scheef liggen, strooibeleid in de 
winter, snoeien van bosjes en bomen etc. Door privéomstandigheden van een aantal 
bestuursleden van het platform bestaat het platform momenteel nog maar uit drie personen 
en lagen de activiteiten op een laag pitje. Dat zal in toekomst weer opgepakt worden. In de 



laatste buurtkrant, die trouwens in de gehele wijk is verspreid, stond een bericht van en over 
het platform, zodat iedereen van de functie van het platform op de hoogte is. 
 
5. Penningmeester en Kascommissie 
Carl Damen heeft de functie van penningmeester overgenomen van Paul Pittau. Door meer 
leden is de opbrengst door contributie verhoogd. Ook mede door de ledenwerfactie tijdens 
de Jantje Beton collecte is het aantal leden toegenomen. Als buurtvereniging hebben wij 
veel geld in kas. € 3,- per lid per jaar wordt voor de Lanijto gereserveerd. De activiteiten-
commissie is erg actief en heeft een goed gevulde agenda, echter het animo onder de leden 
bleef achter. Hierdoor werd minder geld uitgegeven. Daarom ook een oproep aan alle leden, 
om actief deel te nemen aan de geboden activiteiten! 
Het doel is om niet meer geld op te sparen, maar met beleid uit te geven en te besteden.  
De organisatiekosten vielen in vergelijking met voorgaande jaren lager uit. Mede door lagere 
vergaderkosten en doordat in 2012 het 10-jarig bestaan is gevierd, was het aantal benodigde 
vrijwilligers dat jaar hoger. In 2013 was dit lager en daardoor zijn minder kosten voor 
attenties uitgegeven.   
De kascommissie, bestaande uit Frank Smid en Harry Mulder, heeft de boeken 
gecontroleerd. Met dank aan de goede administratieve opzet door Paul Pittau, is de 
administratie transparant en overzichtelijk, waarvoor de complimenten. De kascommissie 
heeft geen ongeregeldheden kunnen vaststellen en verleend het bestuur decharge. 
Voor 2014 zal Frank Smid de kas willen controleren. Een tweede lid voor de kascommissie is 
niet benoemd. Deze zal gaandeweg het jaar gevonden moeten worden. Mocht iemand zich 
spontaan aanmelden, dan hoort het bestuur dat graag. 
De begroting voor 2014 heeft, zoals gewenst, een klein negatief resultaat. De begroting voor 
2014 wordt door de ledenvergadering vastgesteld.  
De activiteitencommissie kan moeilijk inschatten hoe groot het aantal deelnemers per 
activiteit is. Hierdoor wordt het moeilijk een inschatting van de kosten te maken. Ideeën 
voor activiteiten zijn trouwens altijd welkom! 
 
6. Contributie 
De contributie wordt gehandhaafd. Men zal per activiteit bekijken of de eigen bijdrage 
verlaagd kan worden, respectievelijk of er iets extra’s gedaan wordt. Bijvoorbeeld tijdens de  
fietstochten in zomermaanden een versnapering voor rekening van de buurtvereniging (tot 
nu toe voor eigen rekening).  
 
7. Samenstelling bestuur 
Carl Damen wordt officieel als penningmeester benoemd.  
Cindy de Jonge heeft zich aangemeld als lid en is ook gekozen.  
De vacature voor een bestuursfunctie wordt aangehouden, omdat voorzitter, secretaris en 3 
leden gelijktijdig zijn aangetreden en er voor opvolging gezorgd moet worden. 
 
8. Plannen en ideeën bestuur 2014 
De Lanijto staat op het programma. Wij hebben van de organisatie uitstel gekregen voor 
aanmelding, waarbij wij al hebben doorgegeven dat er geen versierde wagen uit onze buurt 
komt. Het is nog vroeg in het jaar en buitenactiviteiten zoals bogen bouwen en straten 
versieren leeft nog niet onder onze leden. Tot nu toe hebben zich drie straten aangemeld. 
De activiteitencommissie heeft duidelijk aangegeven dat de Lanijto door de bewoners 



gedragen moet worden. Bewoners moeten op persoonlijke titel worden aangesproken. Een 
algemene oproep levert weinig respons op. Meedoen is belangrijker dan winnen. De vraag is 
of we als wijk meedoen of alleen enkele straten opgeven? Cindy de Jonge heeft een idee 
voor het Lanijto thema: Roel Reintjes en zijn gedichten.  In eerste instantie zou men een 
oproep aan onze leden kunnen doen om in een denktank mee te werken aan creatieve 
oplossingen. Hiervoor zou een bijeenkomst gepland moeten worden. Het bestuur zal een 
kader uitzetten. Startkapitaal is aanwezig. De hoogte van het startkapitaal per straat is 
afhankelijk van het aantal inwoners en aantal straten die meedoen. 
Besloten is dat het bestuur de Lanijto op de agenda zet voor de volgende bestuurs-
vergadering.  
 
9. Activiteiten agenda 2014 
De agenda is goed gevuld. Tijdens de presentatie worden foto’s getoond van activiteiten in 
het afgelopen jaar. Voor 2014 worden er een paar nieuwe activiteiten, zoals zeevissen, 
wadlopen  en wijn- en bierproefavond, toegevoegd. Nieuwe suggesties zijn altijd welkom. Zo 
werd Lasergame of Paintball voor de oudere jeugd genoemd. 
Er wordt voorgesteld om afspraken te maken met winkeliers in dorp voor inkoop van 
boodschappen voor een activiteit. Een eventueel teveel kan dan teruggebracht worden. 
Bovendien schijnt de filiaalleider van Albert Heijn lid te zijn van onze buurtvereniging. Aan de 
AC de taak om te kijken of er meer leden ondernemer / leverancier zijn in Beilen en deze 
mee te nemen in aankoopkanalen van benodigde zaken. Hiermee wordt de betrokkenheid 
verder verhoogd. 
De buurtvereniging van fase III komt ter sprake. Deze wil niet meedoen met onze buurt. Het 
bestuur zet dit onderwerp op de agenda om te kijken of de banden met fase III aangehaald 
kunnen worden.  
 
10. Rondvraag 
Moet het Carbidschieten ook voor mensen buiten de wijk opengesteld worden? Nee, het is 
een activiteit van De Nagtegael en wie wil controleren of iemand wel of geen lid is en voor 
een eventuele consumptie moet betalen? 
Facebook en website: Frits Noorman heeft aangeboden de website te onderhouden. Marcel 
Lunenborg krijgt te weinig input van bestuur en activiteitencommissie en heeft er ook naar 
eigen zeggen te weinig tijd voor. Het bestuur neemt contact op met Frits en Marcel. 
 
11. Sluiting 
Jan sluit de vergadering om 21.35 uur en dankt iedereen voor zijn/haar komst. 
 
 
 


