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Agenda
23 maart 2011

20.30 uur

Kaarten

Cambiance
De Kienehoef

26 maart 2011

10.00 – 12.00 uur

Oud papier

Odaschool

5 april 2011

20:00 uur

ALV

Cambiance
De Kienehoef

20 april

20:00 uur

Paasbingo

Cambiance
De Kienehoef

18 juni 2011

14:00 uur

Wijk BBQ

speeltuin
Hildewarelaan
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Van de bestuurstafel
Beste wijkbewoners,
We hebben weer een echte winter achter de rug met flink wat sneeuw. Hoewel het voor
de volwassenen zo nu en dan flink vervelend is, hebben de kinderen flink wat plezier
gehad met al die sneeuw. De meeste bewoners hielden ook goed hun stoep schoon,
waarvoor dank! Wel zo fijn voor diegenen onder ons die wat minder goed ter been zijn.
De kerstbingo en het kaarten zijn weer goed bezocht. Hoewel natuurlijk niet iedereen
met een prijs(je) naar huis kan gaan, hadden de deelnemers een leuke avond uit. Er wordt
ook al weer druk gewerkt aan de voorbereiding van het wijkfeest. Zet de datum vast in
uw agenda: op zaterdag 18 juni is het weer feest! We zijn nog op zoek naar leden die mee
willen helpen met de organisatie en begeleiding van kinderactiviteiten op het wijkfeest.
Als u leuke ideeen heeft en/of mee wilt helpen, neem dan contact op met Gerard Foolen
of Ingrid Bekkers.
Op dinsdag 5 april hebben we weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering in
Cambiance de Kienehoef. We nodigen u van harte uit om ook eens mee te komen praten
over het reilen en zeilen van de wijkvereniging.

Veel leesplezier!

Het bestuur
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Notulen ALV 2010
Datum: 13 04 2010
Aanwezig: Bert Geeven, Ellen van Hoof, Carel en Els van Aarle, Elly Bax, Monique Dahmen, Henk en Halinka
Habraken en het bestuur: Henk Sierdsema, Anja Vervoort, Ingrid Bekkers, Gerard Foolen en Edo van
Rossum.
Voorzitter: Henk Sierdsema
Notulen: Edo van Rossum

1. Opening
Henk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen ALV 2009
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2009 wordt doorgenomen. Vergeleken met vorig jaar is
er nu een geheel nieuw bestuur, dat officieel nog niet benoemd is door de ALV. Bij deze geeft de ALV
akkoord aan de nieuwe bestuursleden. Helaas is er niemand van het oude bestuur aanwezig op de
vergadering, maar bij deze hartelijk bedankt voor de inzet de afgelopen jaren.
3. Mededelingen/ingekomen stukken
De volgende personen hebben zich afgemeld voor de vergadering: Corina van Berkel en Theo v/d Hagen.
4. De lotto loopt weer!
De doorstart van de lotto heeft wat langer geduurd dan gepland. Er is eerst gekeken op welke manier de
lotto een vervolg kon krijgen en dit is gevonden in de Bingo-getallen van de SponsorBingoLoterij. Het
incasseren van de maandelijkse bedragen gaat nu per automatische incasso. Dit heeft helaas wat vertraging
opgelopen bij de Rabobank, maar is per mei in werking. De gewonnen prijzen worden weer bij de mensen
gebracht. Mocht men na 2x niet thuis zijn, dan wordt het gewonnen bedrag overgemaakt op de rekening. De
informatie over de lotto is terug te vinden op onze website.
5. Speeltuincommissie
De commissie is officieel geen onderdeel van de wijkvereniging. Het onderhoud is in zijn geheel naar de
gemeente gegaan. Henry v/d Brand is aanspreekpunt hiervoor. De kapotte plank in de speeltuin aan de
Hildewarelaan is op 13 april gemaakt.
6. Financieel verslag verenigingsjaar 2009-2010
Het financieel verslag wordt bekeken. De kascommissie heeft het al goedgekeurd. De kascommissie bestaat
uit Els van Aarle, Anja Vervoort en Ellen van Hoof. Els van Aarle was er voor de laatste keer bij wat de
kascommissie betreft. Aangezien Anja deel uit maakt van het bestuur, dienen we 2 nieuwe leden te hebben
voor volgend jaar. Monique Dahmen en Elly Bax melden zich hiervoor aan.
7. Begroting verenigingsjaar 2010-2011
De begroting wordt doorgenomen en akkoord bevonden door de vergadering.
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8. Activiteitenoverzicht verenigingsjaar 2009-2010
Edo leest het verslag van de activiteiten voor, welk ook in het wijkblad zal verschijnen. Het wijkfeest van
2010 zal worden gehouden in juni, ipv september. De defintieve datum is tijdens de vergadering nog niet
bekend. Er is nog steeds (financiële) ruimte om meer activiteiten te organiseren. Iedereen is vrij om dit op
zich te nemen, uiteraard wel in overleg met het bestuur.
9. Bestuur
Het bestuur bestaan momenteel uit 6 personen en dient uit een oneven aantal te bestaan. We zijn dus nog
op zoek naar 1 nieuw bestuurslid, die het liefst de functie van penningmeester op zich wil nemen. Ellen van
Hoof meldt zich aan om dit voor 1 jaar te proberen. Edo zal nog contact met Ellen opnemen om een en ander
door te spreken over het penningmeesterschap.
10.

Voorstel aanpassen verenigingsjaar

Ons verenigingsjaar loopt nu van 1 april tot 1 april. Dit is voor een aantal praktische zaken niet makkelijk. Zo
is er afgelopen jaar 2x een paasactiviteit geweest. Het voorstel is om het verenigingsjaar aan te passen aan
het kalenderjaar, dus gewoon van 1 januari tot 1 januari. Als we dit doen, dienen de statuten te worden
aangepast en dient er een verrekening plaats te vinden voor de contributie. De aanwezige leden hebben hier
geen bezwaar tegen, maar Edo zal nakijken of voldoende leden aanwezig zijn om dit te mogen doen..
11.

Contributie

Het bestuur stelt voor om met ingang van volgend verenigingsjaar de contributie aan te passen. Nu betaald
een 1-persoons huishouden 10 euro, een 2-persoonshuishouden 20 euro en een 3- of meer
persoonshuishouden 30 euro. Het voorstel is om vanaf de 5de persoon in een huishouden 7,50 euro extra per
persoon te vragen. Dit om eventuele scheve gezichten te voorkomen. De vergadering ziet dit momenteel
niet zitten en de contributie-methode blijft zoals hij op dit moment is. Wel zal het bestuur de leden polsen
wat zij van de eventueel nieuwe methodiek vinden.
12. Donateurs
Er komen wel eens verzoeken binnen van mensen die buiten de wijk wonen, om lid te worden van onze
vereniging. Hiervoor kunnen we het donateurschap oprichting. Deze donateur hebben dan dezelfde kosten
en dezelfde rechten als gewone leden, echter geen stemrecht in de vergadering. De ALV gaat akkoord met
dit voorstel.
13. Rondvraag
Elly Bax: Er waren vroeger schaakstukken voor in de speeltuin, waar zijn deze gebleven? Blijkbaar zijn deze
stukken naar Son gegaan. Zo blijken er nog meer spullen van de wijkvereniging bij diverse mensen thuis te
zijn. Het podium van de wijkvereniging staat bijvoorbeeld bij de ODA-school. Edo zal een stukje maken voor
het wijkblad om te inventariseren wie er nog meer spullen thuis heeft die van de wijkvereniging zijn.
Carel van Aarle: Wat doen onze leden met de informatie die verstrekt wordt in verband met het vervoer
naar de huisartsenpost? Er zal een stukje in het wijkblad hierover geplaatst worden en de lijst zal ook op
onze website geplaatst worden. Daarnaast zal er een stukje in het wijkblad komen over de mogelijkheid van
een sms-alert voor de AED
14.

Sluiting

Henk dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en hoopt dat er volgend jaar toch wat meer
leden aanwezig zullen zijn.

Agenda ALV 2011
WIJ NODIGEN U UIT!!
Dindsdag 5 april, 20.00 uur, in de kleine zaal van
“Cambiance de Kienehoef”

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Notulen Algemene Ledenvergadering 2010
Mededelingen/Ingekomen stukken of vragen
Financieel verslag verenigingsjaar 2010-2011
Begroting verenigingsjaar 2011-2012
Activiteitenoverzicht verenigingsjaar 2010-2011
Bestuur
Wijkblad en website
Rondvraag
10. Sluiting

Het verslag van afgelopen verenigingsjaar zal voor de vergadering op de website van de
wijkvereniging (www.armenhoef.nl) worden gezet.

TOT 5 april !!!
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HARRY BAX
TIMMERWERKEN
Laan Ten Rode 22
5491 GH St-Oedenrode

tel. 0413-476551
fax. 0413-476551

Contributie
Het is weer bijna weer zover…
De contributie mag weer betaald worden,
want het nieuwe verenigingsjaar begint op 1 april a.s.
De contributie bedraagt voor:
1 persoon
€ 10,00
2 personen
€ 20,00
Gezin met kinderen
€ 30,00
U kunt het zelf overmaken op bankrekeningnummer 1382.82.846 t.n.v. Wijkvereniging De
Armenhoef vóór 30 april 2011.
Of u kunt ervoor kiezen om een machtiging te geven voor een automatische incasso zodat
u ieder jaar (tot wederopzegging) op tijd het lidmaatschap betaalt.
Dan hoeven de vrijwilligers niet meer langs de deur om te vragen
of u de contributie wilt betalen. Voor diegenen die al een machtiging hebben afgegeven
wordt de contributie rond 1 mei 2011 afgeschreven.
Voor de machtiging, kunt u onderstaand strookje invullen en
vóór 30 april a.s. in de brievenbus doen van Ellen Bakker (Hildewarelaan 19).
----------------------------------------------------------------------

Hierbij geef ik toestemming aan Wijkvereniging “De Armenhoef” om
(tot wederopzegging) het verschuldigde bedrag voor de contributie af te schrijven van:
Rekeningnummer

: ……………………………………………..

Ten name van

: ……………………………………………..

Adres

: ……………………………………………..

Handtekening:

Plaats:

Datum:

…………………………………..

………………………………………….

…………………........
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BBQ
Hallo allemaal,
Op zaterdag 18 juni a.s. is het weer tijd voor onze jaarlijkse BBQ met leden van onze
wijkvereniging.
Ook deze dag is er weer gedacht aan groot en klein en maken er weer een gezellige dag
van als voorgaande jaren.
Deze middag zal beginnen om 14.00 uur en de BBQ steken we aan rond de klok van 17.00
uur.
Op dinsdag 31 mei tussen 18.00 en 20.00 uur komen we aan de deur om de aanmeldingen
te noteren.
Let wel als je je opgeeft om deel te nemen aan de BBQ, je dan die dag ook aanwezig
bent!!!
Dus noteer alvast in je agenda!!!!
18 juni wijkfeest.
Toegang voor leden is gratis, introducés zijn welkom tegen betaling van €20.00.
Groetjes, Gerard, Henrie, Corné, Ton, Ingrid en Monique
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Lotto
5-12-2010
12-12-2010
19-12-2010
26-12-2010

extra dec.
2-1-2011
9-1-2011
16-1-2011
23-1-2011
30-1-2011
6-2-2011
13-2-2011
20-2-2011
27-2-2011

extra febr..

29
2
31
33
6
17
8
26
15
24
20
44
7
32
18

B. Janssen
M. Habraken
J. Oerlemans
M. van Vugt
M. Vervoort
A.J.M. Kuijpers
Paul Feddon
Leo en Rina van Aarle
E. Krans
H. van Dijk
H. Bax
Franck v/d Brink
Edo van Rossum
W. Voets
J. Habraken

Hildewarelaan 29
Hildewarelaan 2
Ollandseweg 53
V. Rijckevorsel v. Kessellaan 33
Graaf Arnulfstraat 6
Hildewarelaan 10
Graaf Arnulfstraat 15
Laan ten Rode 26
Taxandriastraat 8
Laan ten Rode 30
Laan ten Rode 22
Graaf Arnulfstraat 26
Hildewarelaan 17
v. Homberghlaan 33
Taxandriastraat 18

De uitslagen zijn ook terug te vinden op onderstaande website:
www.vriendenloterij.nl/uitslagen/Wekelijkse-Bingogetallen.htm

De Pen
Hallo allemaal,
Ik ben Iris Minten.
Ik ben 8 jaar ik zit in groep 5a mijn meesteer heet Joan en mijn juf heet Femke.
Ik zit op scouting we doen er spelletjes en heel soms bouwen we een hut.
een paar weken geleden ben ik geïnstalleerd, nu ben ik een echte welp.
in de zomervakantie gaan we een week op kamp, maar ik weet nog niet waarheen.
ik heb vorige week ook carnaval gevierd en ben elke dag naar de tent geweest, dat was kei
gezellig. we hebben ook meegelopen met de kinderoptocht. we deden mee als the voice of
ROOI.
ik heb een zusje en die heet Amber, en zij mag de volgende keer een stukje voor ' de pen'
maken.
Groetjes iris
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Traditioneel Tegel(zet)werk
Max Vervoort
Graaf Arnulfstraat 6
5491 GL Sint-Oedenrode
0413 490207 / 06 20328056
Website: www.bkam.nl
Email: Max@Bkam.nl

Paasbingo
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Kleurplaat

Gedicht
De ingrediënten voor de lente
Blauwe lucht
Witte wolken
Een mooie zon
Een zacht briesje
dit zijn de ingrediënten
voor een lente dag
ga deze zoeken
en maak de lente vandaag
geen leugen, maak het, beleeft het.
De lente
.
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HILDEWARELAAN 18
5491 GG ST.-OEDENRODE

TEL:0413-473321

INSTALLATIEBEDRIJF
ALBERT PETERS

Eerschotsestraat 19
5491 AA Sint-Oedenrode
tel.nr. 0413 - 47 57 81
faxnr. 0413 - 47 80 86

