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Nieuwsbrief 2023 #2 
 

Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering (ALV) 
op woensdag 8 maart 2023 om 20:00 uur in Villa Roosevelt, Oude Muschbergweg 1 

 
Graag nodigen wij u uit voor de ALV met een drankje en een 
gezellig samenzijn als afsluiting. 
 

1. Opening 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 mei 2022 (zie website) 

3. Bestuursverslag 2022 

4. Jaarrekening 2022 

5. Verslag van de kascommissie en décharge van het bestuur 

6. Benoeming leden kascommissie 

Henk Lammers treedt af en nieuwe kandidaten worden gevraagd zich aan te melden. 

7. Begroting en contributie 2023 (voorstel contributie voor 2023 blijft € 15,= per huisadres) 

Meerdere bestuursleden hebben aangegeven te stoppen of hun activiteiten af te bouwen. 
Wij zoeken daarom nieuwe bestuursleden en/of wijkbewoners die een bijdrage willen 
leveren om de activiteiten in 2023 te realiseren. De paas-, burendag-, Halloween of andere 
activiteiten kunnen alleen doorgaan wanneer één of een paar mensen uit de wijk bereid zijn 
deze rol op zich te nemen maar waarbij het bestuur klaar staat om zoveel mogelijk te 
ondersteunen en te faciliteren. 

8. Benoeming bestuursleden 

Carla en Maxim zijn niet meer herkiesbaar. Wim, Jutta, Fleur en Maurice stellen zich 
beschikbaar voor een nieuwe termijn. Debby zit nog in haar termijn. Maarten Borst en Irma 
Gatzen hebben zich bereid verklaard als bestuurslid toe te willen treden. 
Zoals bij punt 7 aangegeven, zijn wij ook op zoek naar kartrekkers voor activiteiten omdat 
het bestuur deze rol na vier intensieve jaren niet meer gaat voortzetten. Kortom: kunnen wij 
uw aanmelding ontvangen? 

9. Rondvraag 

10. Sluiting waarna een drankje 
 

Contributie 2023 (herhaald verzoek) 
De contributie bedraagt voor 2023 (na goedkeuring door de ALV) € 15,=. 
Om de wijkactiviteiten nog mooier te maken wordt een verhoging van dit bedrag door een 
vrijwillige donatie op prijs gesteld. Wij verzoeken u de contributie en eventueel de extra 
donatie, liefst per direct, over te maken op IBAN: NL42INGB0005575115 
 t.n.v. Wijkvereniging Koudenhoven 
 o.v.v. uw adres 
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Veilig 30 in de wijk 
Het bestuur ondersteunt het initiatief van twee wijkbewoners om meer aandacht 
te vragen voor de verkeersveiligheid in onze wijk. Binnenkort ontvangt u hier 
meer informatie over in de vorm van een flyer en twee stickers voor uw kliko. 

Wijk koffieochtenden 
De eerstvolgende koffieochtenden zijn op 15 maart en op 20 april en worden georganiseerd in 
Villa Roosevelt van 10:00 uur tot 12:00 uur. De koffieochtenden zijn er voor alle wijkbewoners, 
oud en jong. De Villa biedt voor kinderen de mogelijkheid om bij mooi weer ook buiten te 
spelen en van de schommel gebruik te maken. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij Carla 
Duijn, tel.nr. 0626756332 of per mail naar info@koudenhoven.com (niet .nl). 

Social Koudenhoven 
Al 100 wijkbewoners hebben zich aangemeld voor de Social Koudenhoven app. Deze app is 

bedoeld om met andere wijkbewoners in contact te komen voor een kopje 
koffie, praatje, aanbieden van of vragen om spullen, oppas, waarschuwing 
ophalen afvalbakken of ……….? Opgeven kan o.v.v. naam, mobiele nummer en 
adres via info@koudenhoven.com (niet .nl). 

Vooruitblik nieuwe activiteiten 
Zoals aangegeven zal het bestuur alleen activiteiten in 2023 organiseren wanneer wij 
ondersteuning krijgen uit de wijk. Pasen en Koningsdag gaan door (zie agenda), maar wilt u 
bijdragen aan een activiteit? Ongetwijfeld zijn er ook fantastische ideeën waar u de trekker van 
wilt zijn en die wij als bestuur kunnen ondersteunen. Maak uw belangstelling kenbaar! 

Bridgedrive 24 maart 2023 
Op vrijdag 24 maart organiseren wij weer een bridgedrive in onze wijk. U kunt u opgeven via 
info@koudenhoven.com (niet .nl) of bij Wim Beelaard of Carla Duijn.  

Ter informatie: 
1. Bent u benieuwd naar de nieuwste ontwikkelingen van Project Lucx op het voormalig 

terrein Midgetgolf Karpendonk? Zie onze website: www.koudenhoven.com/project-lucx/. 
2. Regelmatig krijgen wij een nieuwsbrief van Trefpunt Groen Eindhoven (Groenflits) met 

interessante groene ontwikkelingen. Zie hun website www.trefpuntgroeneindhoven.nl. 
3. Op zaterdag 4 februari staken enkele leden van de Soroptimistenclub Eindhoven de schop 

in de grond bij het Aalbersepad in de buurt van het Eckartse Bos. Daar werden zo’n 700 
jonge bomen en struiken geplant. Zie het artikel in Groot Eindhoven, zoek op Aalbersepad. 

4. De poort bij de Hooge Brug (Lunet) werkt met 
sensoren. Aan beide zijden van de poort 
bevindt zich een koppel sensoren die ieder 
werken met een infraroodverbinding. Als er op 
het moment dat er op de Groene Knop gedrukt 
wordt iets of iemand tussen de sensoren van één van de koppels staat, opent de poort niet. 

Activiteiten agenda 
Datum Tijd Activiteit 

Wo 8 maart 2023 20:00 Algemene ledenvergadering (ALV) 

Wo 15 maart 2023 10:00 Koffieochtend 

Vr 24 maart 2023 19:30 Bridgedrive 

Za 8 april 2023  Paasactiviteit 

Do 20 april 2023 10:00 Koffieochtend 

Do 27 april 2023  Koningsdag 

Iedere maandagochtend 09:45 Wandelen, start bij ingang van de wijk 

Op verzoek  Informatie wandeltocht waterafvoersysteem wijk 
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