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Nieuwsbrief 2021 #5 
 

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) 
Dinsdag 29 juni 2021 
Aanvang: 20:00 uur 

 
De nieuwe coronamaatregelen laten het toe dat wij de ALV 2021 zowel fysiek als digitaal kunnen 
organiseren. Het fysieke deel blijft wel sober van opzet, het wordt geen sociaal evenement. 
De exacte locatie voor de fysieke bijeenkomst is nog niet bekend. Geef u vandaag nog op om de 
ALV fysiek of digitaal bij te wonen via info@koudenhoven.com (niet .nl). Wij zullen u dan tijdig 
informeren (per e-mail) over de fysieke locatie en u krijgt de financiële stukken en een inlogcode 
voor de digitale sessie. 
 

1. Opening 

2. Notulen van de ALV van 13 februari 2020 

3. Bestuursverslag 2020 van de wijkactiviteiten 

4. Jaarrekening 2020 

5. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur 

6. Benoeming leden kascommissie 

I.v.m. het aftreden van een lid worden nieuwe kandidaten gevraagd zich aan te melden 

7. Begroting en contributie 2021 (voorstel: contributie voor 2021 blijft € 15 per huisadres) 

8. Herbenoeming bestuursleden 

De bestuurstermijn van twee jaar is verstreken. Alle vijf bestuursleden stellen zich weer verkiesbaar. 
I.v.m. de verhuizing van Joris Spits is er een vacature ontstaan. Het bestuur stelt voor om Jutta Ebben te 
benoemen als nieuw bestuurslid. 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

Welkom aan onze nieuwe wijkbewoners 
In de eerste vier maanden van 2021 heeft het bestuur vier baby’s en zes 
nieuwe wijkbewoners/gezinnen welkom geheten met een kleine attentie. 
De verjonging van de wijk weerspiegelt zich in de belangstelling voor de 
activiteiten zoals bij Koningsdag. Gezien de vele spelende kinderen vragen 

wij u ook om alert te zijn (en te blijven) op uw snelheid, maximaal 30 kilometer per uur is de veilige 
en toegestane snelheid in de wijk. 

Activiteit voor juli en/of augustus 
De zomer is begonnen en het bestuur vraagt zich af of er voor de maanden juli en/of augustus 
ideeën zijn voor een activiteit zoals bijvoorbeeld een activiteit voor en door de jongeren als 
afsluiting van het schooljaar. Heeft u ideeën, laat ons dit dan weten via info@koudenhoven.com 
(niet .nl). Wij faciliteren daar waar mogelijk is. 
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Terugblik Koningsdag Koudenhoven 27 april 2021 
Wat was Koningsdag 2021 een fantastisch wijkgebeuren. 
16 wijkbewoners hadden een of meerdere activiteiten georganiseerd zoals een 
vrijmarkt, verkoop voor een goed doel zoals KIKA of het Ronald McDonalds 
huis, super bellen bazen, muziek maken, een drankje of een cakeje voor een 
zakcentje, etc.. Dinsdag 27 april werd daardoor een echt koningsfeest in de 
wijk. Ongeveer 120 wijkbewoners hebben op een bepaalde manier van deze 
Koningsdag genoten. Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt. Ook 

dank aan de acht vrijwilligers die geholpen hebben om de programmabrieven op tijd te bezorgen. 

Een impressie van de activiteiten: 

 
 

App-groepen in de wijk 
In de wijk zijn een drietal app-groepen actief waarvoor iedere wijkbewoner zich kan aanmelden: 

 Social Koudenhoven; De app met 86 deelnemers voor het uitwisselen van informatie, aanbieden 
spullen of diensten, aanbieden of vragen van hulp. 

 Vrijwilligers Koudenhoven; De app met 22 deelnemers voor wijkbewoners die hun steentje, 
klein of groot, bij willen dragen bij het organiseren en uitvoeren van wijkactiviteiten. 

 Buurtpreventie 112; De app met 135 deelnemers waar wijkbewoners alleen urgente veiligheid 
gerelateerde waarschuwingen aan elkaar kunnen melden. Deze meldingen moeten ook bij de 
politie gemeld worden. 

Informatie of aanmelden voor de eerste twee apps kan onder vermelding van uw 06 nummer via 
info@koudenhoven.com (let op: niet .nl). Voor de app Buurtpreventie 112 kunt u zich opgeven via 
bpkoudenhoven@gmail.com. 

Koninklijke onderscheiding 
Aan twee wijkbewoners is dit jaar een 
koninklijke onderscheiding (lid in de Orde van 
Oranje-Nassau) uitgereikt voor hun vele 
vrijwilligerswerk: 
Gerard van Eijndhoven voor zijn werk bij o.a. 
Lunetzorg, locatie Eckartdal, en bij 
Groendomein ’t Wasven; en 
Leo Paulussen voor zijn werk bij de Stichting 
Lichtjesroute Eindhoven. 
 
Beiden van harte gefeliciteerd. 

 

Activiteiten agenda 
Datum Tijd Activiteit 

29 juni 2021 20:00 – 21:00 Algemene Ledenvergadering (ALV) 
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