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Nieuwsbrief 2022 #3 
 

Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering (ALV) 
op woensdag 11 mei 2022 in Villa Roosevelt, Oude Muschbergweg 1 

Aanvang: 20:30 uur 
 

Graag nodigen wij u uit voor de ALV die wij na twee jaar weer kunnen afsluiten met een 
drankje en een gezellig samenzijn. De agenda is als volgt: 
 

1. Opening 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 29 juni 2021 (zie website) 

3. Bestuursverslag 2021 

4. Jaarrekening 2021 

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 2022 (voorstel contributie voor 2022 blijft € 15,- per huisadres) 

8. Oproep voor nieuwe bestuursleden 

Ofschoon de huidige bestuursleden nog tot 2023 benoemd zijn, worden nieuwe 
bestuursleden nadrukkelijk gevraagd zich te melden om de continuïteit te waarborgen. 
Minstens drie van de zes bestuursleden zijn in 2023 niet herkiesbaar. 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

Na afloop is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een drankje te ontmoeten. 

Koningsdag Koudenhoven 
De geplande activiteiten op woensdag 27 april 2022 gaan niet door. Er zijn te 
weinig aanmeldingen binnengekomen om in onze wijk op een zinvolle manier 
invulling aan Koningsdag te geven. 
 

Duurzame nieuwsbrief 
In mei verstuurt de gemeente weer een ‘duurzame nieuwsbrief’. Deze gaat zowel naar de raad 
als naar geïnteresseerde inwoners die zich hebben aangemeld. U kunt u aanmelden voor deze 
nieuwsbrief via https://www.eindhovenduurzaam.nl/nieuws. 

ZSB koffieochtend 
De eerstvolgende koffieochtend is op woensdag 18 mei 2022 in Villa Roosevelt van 10:00 uur 
tot 12:00 uur. De koffieochtenden zijn voor alle wijkbewoners (ook voor ouders met kleine 
kinderen) een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. 
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Vooruitblik nieuwe activiteiten 
Vanuit de wijkbewoners zijn er twee mooie activiteiten aangemeld die uitgewerkt gaan 
worden mits er voldoende belangstelling voor is: 

 De eerste is een walkingdinner die u in de wijk langs verschillende wijkbewoners en 
gerechten zult brengen. 

 De tweede activiteit is een ginproeverij waar een wijkbewoner ons zal onderdompelen in 
de geheimen van de gin. 

Maak uw belangstelling kenbaar en geef u op via info@koudenhoven.com (niet .nl). 

App-groepen in de wijk 
In de wijk zijn een viertal app-groepen actief waarvoor wijkbewoners zich kunnen aanmelden: 

 Social Koudenhoven; De app met 96 deelnemers voor het uitwisselen van informatie, 
aanbieden spullen of diensten, aanbieden of vragen van hulp. Aanmelden met vermelding 
van huisadres via info@koudenhoven.com (let op: niet .nl). 

 Vrijwilligers Koudenhoven; De app met 23 deelnemers voor wijkbewoners die hun steentje, 
klein of groot, bij willen dragen bij het organiseren en uitvoeren van wijkactiviteiten. 
Aanmelden met vermelding van huisadres via info@koudenhoven.com (let op: niet .nl). 

 Buurtpreventie 112; De app met 144 deelnemers waar wijkbewoners alleen urgente 
veiligheid gerelateerde waarschuwingen aan elkaar kunnen melden. Deze meldingen 
moeten ook bij de politie gemeld worden. Opgeven via bpkoudenhoven@gmail.com. 

 AED Koudenhoven: De app met 20 deelnemers voor communicatie tussen wijkbewoners 
die de AED reanimatiecursus hebben gevolgd. Meer informatie via hwjonghaan@gmail.com 

Terugblik Pasen 2022 
Het weer heeft op zaterdag 16 
april 2022 optimaal meegewerkt. 
Ruim 40 (klein)kinderen hebben 
enorm genoten van de speurtocht, 
de spellen en natuurlijk het 
zoeken van de eieren. Het bestuur 
dankt vier wijkbewoners die de vijf 
bestuursleden geholpen hebben 
bij de uitvoering.  
Na afloop was er op het speelveldje een gezellige (na)borrel en hebben 

de kinderen zich verder nog vermaakt met het maken van paasdecoraties. 

Activiteiten agenda 

Datum Tijd Activiteit 

Woensdag 11 mei 2022 20:30 – 22:00 Algemene ledenvergadering (Villa Roosevelt) 

Woensdag 18 mei 2022 10:00 – 12:00 Koffieochtend (Villa Roosevelt) 

Donderdag 23 juni 2022 10:00 – 12:00 Koffieochtend (Villa Roosevelt) 

Iedere maandagochtend 09:45 Wandelen start bij begin van de wijk 

Op verzoek  Informatie wandeltocht waterafvoersysteem wijk 
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