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Notulen Algemene Ledenvergadering (woensdag 11 mei 2022) 
(dit verslag moet nog worden goedgekeurd door de eerstvolgende ledenvergadering) 

 

Aanwezig: Maurice Leltz (voorzitter), Wim Beelaard (secretaris), Carla Duijn 

(penningmeester), Fleur Lommers (webmaster), Maxim Belooussov (bestuurslid), Jutta 

Ebben (bestuurslid) en 14 wijkbewoners. 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter verwelkomt alle aanwezige wijkbewoners en vraagt een moment stilte voor de 

eind vorig jaar overleden Kees Nijsen. Kees was de eerste voorzitter van de wijkvereniging 

(1981 – 1989) en erelid. 

2. Notulen ALV 29 juni 2021 

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd. 

3. Bestuursverslag 2021 

Alle activiteiten in 2021 waren zo opgezet dat zij voldeden aan de op dat moment geldende 

coronaeisen. 

In januari 2021 is de uitgezette speurtocht goed ontvangen en door 30 wijkbewoners 

gelopen. Ook zijn er een aantal informatieve wandelingen over het unieke 

waterafvoersysteem in onze wijk georganiseerd. 

Pasen was een enorm succes met zeven zoekhuizen, drie spellen en 56 kinderen die 

meegedaan hebben. Ook heeft de paashaas 50 vooral oudere wijkbewoners bezocht. 

Op 27 april hebben wij Koningsdag ook groots kunnen vieren met 16 huizen die een buiten 

activiteit hadden georganiseerd. Ruim 120 wijkbewoners hebben die dag elkaar weer 

kunnen ontmoeten of hebben kennis met elkaar gemaakt. De politie en de boa’s vonden het 

zo mooi dat zij meermaals gecontroleerd hebben of wij ons aan de (corona)regels gehouden 

hebben. 

Op 5 september was de eerste Terug naar school georganiseerd waaraan 18 kinderen en 11 

ouders hebben deelgenomen. 

Met burendag op 25 september hadden wij weer een mooie tocht door de wijk waar 

verschillende wijkbewoners een hapje lieten proeven en/of drankje schonken waar zij een 

bijzondere band mee hebben. Bijvoorbeeld iets Deens, iets Engels, de jacht, of een heerlijke 

barbecue en verschillende wijnen. Mooi dat 75 wijkbewoners hiermee kennis hebben 

kunnen maken. 
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Natuurlijk was er ook weer een Halloween. Op 23 oktober hebben wij met 15 wijkbewoners 

de pompoenen gesneden. Mooi was dat de wijkbewoner die week de kaarsjes iedere avond 

hebben aangestoken en op 31 oktober hebben 44 kinderen in een zeer zware regen 16 

spookhuizen bezocht. 

Tijdens Sinterklaas hebben wij bij 18 kinderen een cadeautje namens Sinterklaas afgegeven. 

En we sloten het jaar af met een kerstpresentje. 

 

Maar dat was nog niet alles. Gerard van Eijndhoven heeft een mooi rondleiding gegeven bij 

het Wasven. De bridge is weer van start gegaan en natuurlijk de maandelijkse 

koffieochtenden. De AED gaat een jaarlijkse cursus organiseren zodat we weer meer 

hulpverleners hebben. 

Daarnaast heeft het bestuur elf nieuwe wijkbewoners en zes baby’s welkom geheten en 

heeft de Social Koudenhoven app nu 98 deelnemers. 

Als bestuur hebben wij regelmatig overleg met de gebiedscoördinator van de gemeente 

Eindhoven (Agnes Heck) en de wijkagent (nu Michael van Aarle). 

4. Jaarrekening 2021 

De gepresenteerde resultatenrekening en balans worden door Carla toegelicht. Zij vertelt 

dat 87% van de bewoners (lees: adressen) heeft betaald. Mede door corona is er een 

positief resultaat van € 1541. Over de resultatenrekening worden geen vragen gesteld. 

Bij de toelichting van de balans vraagt Frits de Jonge of de wijk de AED zelf betaalt. Carla 

antwoordt ja, het is geen gratis faciliteit die door de gemeente of de overheid betaald 

wordt. De vervangingskosten van de AED bedragen ca. € 1500. 

5. Verslag kascommissie 

De verklaring van de kascommissie wordt door Henk Lammers voorgelezen. Aan Carla wordt 

een compliment gegeven voor de nauwkeurige analyse en boekhouding. De kascommissie 

verzoekt decharge aan de penningmeester en daarmee decharge aan het bestuur te 

verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering stemt hier unaniem mee in. 

6. Benoeming leden kascommissie 

Désirée van Lieshout treedt af als lid en Frits de Jonge wordt benoemd als nieuw lid. De 

vergadering stemt in met zijn benoeming. 

7. Begroting en contributie 2022 

Een toelichting op de begroting voor 2022 wordt door Carla gegeven. Door de goede 

kaspositie van de wijkvereniging kunnen activiteiten nu grootser aangepakt worden wat 

resulteert in een tekort van € 1250. 

De contributie voor 2022 blijft gehandhaafd op € 15 per adres. De vergadering keurt de 

begroting en het contributievoorstel unaniem goed. 

8. Oproep voor nieuwe bestuursleden 

Debby Verhulst heeft zich kandidaat gesteld en wordt benoemd als nieuw bestuurslid. 

  



De samenstelling van het wijkbestuur en kascommissie in 2022 ziet er nu als volgt uit: 

 

Bestuur Kascommissie 

Maurice Leltz (voorzitter) Henk Lammers (voorzitter) 

Wim Beelaard (secretaris) Frank Wartena (lid) 

Carla Duijn (penningmeester) Frits de Jonge (reserve lid) 

Fleur Lommers (webmaster)  

Maxim Belooussov (lid)  

Jutta Ebben (lid) 

Debby Verhulst (lid) 

 

9. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

10. Sluiting 

De vergadering wordt om 21:10 uur gesloten. 
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