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                            GEMEENTE-ARCHIEVEN HEILIGENBUURT 

 

   

                                                             1951 

- Eind januari 1951 werd bestuur samengesteld met de heren Nijsten, van Rens, 

Lutters, Lammeren en Hoovers. Contributie 3 gulden per gezin. Deelname 

carnaval met jongeren. 

 

                                                    1953 

 

- Buurtbal 1953 uitgesteld vanwege nationale ramp 

 

                                                              1956 

- Sept 1956 verzoek aan B & W voor aanleg speelterrein binnen St. Paulusstraat 

– Drehmanstraat – St Maartenslaan - van Bommelstraat. Antwoord op 8 

december van  & W dat de buurtschap wel het terrein kan krijgen voor dat 

doel, maar op eigen kosten de inrichting moet verzorgen.  

- Oktober 1956 voorstel oud-Weerter folkloristisch gebruik in ere herstellen, 

namelijk Sinte Mertensfeest te vieren met een Sinte Mertensvuur  op het open 

terrein tegenover de Sint Servatiusstraat. 

- Zaterdag 1 december 1956  Sinterklaasfeest in de Rogstèker. 

                                                             1957 

- Februari 1957 verzoek van een bewoner van de St Catharinastraat om lid te 

mogen worden van de Buurtschap. 

- 21 februari: 69 leden. 

- Activiteiten 1957: ALV in januari, gekostumeerd bal op vrijdag vóór Carnaval, 

optocht Carnaval (derde prijs); 29 juni Petrus & Paulus bal; 16 november kien-

avond; St Maartensvuur voor kinderen; St Nicolaasfeest (meer dan honderd 

kinderen).  

- Voor 1956 en 1957 samen waren de carnavalskosten 978 gulden. 
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                                                         1958 

- ALV 15 januari  1958 in Hotel ‘Jan van Weert’. Secretariaat toen op de St 

Paulusstraat 33 (van Lammeren). Contributie op 10 gulden gezet. Deelname 

aan carnavalsoptocht; 300 gulden contributie daaraan.  

- 23 juni aankondiging gezamenlijk bezoek van buurtgenoten aan de Expo in 

Brussel. (Niet aangegeven of het doorgegaan is!) 

 

                                                          1959 

 

- Koninginnedag 30 april  wedstrijden voor buurtkinderen, zoals rolschaatsen, 

hardlopen en hindernis lopen. 

- 29 oktober kien-avond voor buurtbewoners in hotel ‘Jan van Weert’ 

- 2 december Sinterklaas voor buurtkinderen. 

- Jaarverslag 1959: ALV slecht bezocht (9 leden). Geen deelname 

carnavalsoptocht, wel carnavalsbal (druk bezocht en geslaagd); 

Koninginnedagspelen voor kinderen afgelast vanwege weinige (11) 

aanmeldingen; druk bezochte kien-avond in oktober; geslaagd 

Sinterklaasbezoek in december voor kinderen. 

 

                                                          1960 

 

- Jaarverslag 1960: rumoerige carnavalstijd i.v.m. optocht (uiteindelijk wel  

deelname, maar klein prijsje: 25 gulden), Carnavalsbal;  zomer zonder 

activiteiten, decembermaand boordevol activiteiten; eind november kien-

avond (goed bezocht); 3 december Sinterklaas; in de kerstvakantie (28 dec) 

avondje voor jongeren die aan de carnavalsoptocht hadden deelgenomen. 

 

                                                          1961 

 

- ALV 16 november 1961, Zaal ‘van Horne’ hotel (19 deelnemers). Na 

strubbelingen toch deelname aan Carnavalsoptocht (kop van de Gaulle) met 

prijs van 200 gulden. Carnavalsbal gehouden maar klacht: teveel jongeren; 
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voortaan controle bij ingang. Jeugdcommissie functioneert niet of nauwelijks. 

29 november Sinterklaas en 19 december kien-avond. Wens kwam naar voren 

om buurtschap uit te breiden met de rest van de St. Maartenslaan en de 

verlengde St Antoniusstraat. 

                                                       

                                                      1962 

 

- 2 maart Carnavalsbal 

- 30 november ALV in ‘van Horne’ hotel’; 1 december Sinterklaasmiddag;18 

december kien-avond. ALV besluit bewoners van St Maartenslaan en 

verlengde Antoniusstraat als lid toe te laten (nog steeds 10 gulden).  Dhr 

Hoeberechts treed af als voorzitter. 

-  

                                                       1963 

 

- 5 november 1963 ALV (bestuur +14 leden). Sinterklaasfeest 23 november1963, 

28 kinderen op deelnemerslijst, terwijl schatting 77 kinderen lid en 10 niet-lid 

in de buurt; 20 december kien-avond. Secretariaat verhuisd van van 

Lammeren-Penders (12 jaar gedaan) naar Raemaekers-Poell in de 

Antoniusstraat (nog steeds dezelfde naam Buurtschap St Paulus e.o.). 

Contributie naar 12 gulden. Vorming van carnavalscomité1963, vooral i.v.m.  

optocht.  

- Zilveren jubileum Paulusbuurt  

 

 

                                             1964 

 

 

- 13 januari  enthousiaste rondschrijfbrief over deelname en voorbereidingen 

Carnaval. Toen 81 buurtleden, maar buurt nog niet zo groot als nu. Buurtgrens  

min of meer vastgesteld (na verruiming waarschijnlijk)  

- Contributie 12 gulden voor 1964 

- 7 februari: Carnavalsbuurtbal bij Lenders 

- 10 februari: kinderoptocht 
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- Een tiental aanmeldingen lidmaatschap ‘Buurtschap St. Paulusstaat e.o. Weert’ 

1964 -1966, bij L.H. Raemaekers, Antoniusstraat (dit moet chronologisch 

elders.) 

- Carnavalsoptocht. Buurt eerste prijs grote wagens met boer Koekoek 

- 12 juli, Eerste heilige mis van Frater Johan Visser, St Paulusstraat; speciaal 

comité opgezet. (fl.500 ingezameld)  

- Zomer, voorzitter Ir Laarakker verhuist naar Groningen. Beveelt Dhr Frenken 

aan als opvolger 

- 23 sept bestuursvergadering. 

- 16 okt ALV in Hotel van Horne: (wnd voorzitter: G. Dibbets) kassaldo goed: fl. 

848 

- 28 nov Sinterklaasfeest in Amicitia: 45 kinderen en 30 ouders 

- November: acht meisjes en jongens in buurt beschikbaar voor babysit. Fl. 2.50 

tot twaalf uur.  

- 110 gezinnen binnen buurtgrenzen, waarvan ruim 80 lid; buutgrenzen later te 

bespreken 

- 11 dec geslaagde Kien-avond in hotel Lenders 

                                                    

                                                        1965 

 

- 20 jan ALV, in hotel ‘Van Horne’. 30 aanwezigen; op agenda babysit dienst 

(meer aanbod dan vraag; voetbalmatch in april; deelname 

kindercarnavalsoptocht; zomeractiviteiten (kamperen, buurtdag ‘Tranchee?); 

zilveren bestaansfeest activiteiten niet uitgevoerd vanwege gebrek aan 

belangstelling (38 aanmeldingen). Vanaf nu bewoners van Hubertus, Catharina, 

Servatius en Willibrordstraat zijn welkom als lid. Geen wijziging huidige 

buurtgrens   

- 26 februari 1965 buurtcarnavalsfeest, trefpunt Lenders 

- 28 februari Carnavalsoptocht met grote deelname buurt; Gouden Rog (1ste) 

voor Paulusstraat met ‘Ich Jan Cremer’ (188 van 200 punten), Ton I,  

- 20 juni Hoogmis (Deken van Bommel) met ‘nieuwe vorm’ Sacramentsprocessie. 

Buurtschap doet thema ‘schuldbelijdenis’; grote groep van HB in 

Sacramentsoptocht 

- ALV 16 november 1965. Hermans als voorzitter. Raemakers-Poell als 

Secretaresse; 35 aanwezigen. Deelname aan Carnavalsoptocht 1966 wordt 
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besproken. Meer films maken van buurtaangelegenheden. Attenties geven bij 

geboorte, huwelijk, jubilea, ernstige ziekte.  

- Kienavond 3 december in Trefpunt Lenders  

- Sinterklaasfeest 4 dec. : 32- 40 kinderen 

- Jaaroverzicht 1965: 6 buurtbrieven met voornaamste gebeurtenissen; 9 nieuwe 

leden (totaal 87) buurt 109 gezinnen (81 lid, 28 nog niet. Uit Catharina, 

Hubertus, Servatius en Willibrord 6 gastleden Er zijn 3 leden, 5 bestuurs- en 6 

commissievergaderingen gehouden. Bestuurs-afvaardiging of attentie bij : 8 

bruidsparen, 2 zilveren jubilea, 1 40-jarig jubileum, 3 ziektegevallen, 3 

overlijdens,  

 

 

                                                   1966 

 

- Contributie fl 12  

- 9 januari Heilige mis voor het welzijn van de buurt 

- 20 januari 1966, ALV van Horne hotel: bestuur  35 leden 

- 18 februari gekostumeerd buurt-Carnavalsbal bij Trefpunt Lenders, 

Emmasingel. Entree: 1 gulden 

- 1966 Prinsenwagen Arreslee, Langeslag 

- 24 april 1966, Toeristische rit Paulusbuurt (Mergellandroute)(23 autos)  

- 8 sept 1966 verzoek bewoners Hieronymus voor lidmaatschap (6 gezinnen) 

- 17 nov 1966 ALV 

- 2 dec 1966 kien-avond (100 leden) 

- 3 dec geslaagd Sinterklaasfeest (21 kinderen) 

 

                                                              

                                                               1967 

 

 

-  ALV 5 jan 1967, Van Horne. Buurt babysit dienst veel gebruik gemaakt: in 

wintermanden soms meer vraag dan aanbod. Baysitdienst 1 fl per uur 

- Contributie 15 gulden per gezin; 97 leden 

- 3 feb 1967 geslaagd gecostumeerd bal bij Lenders, 

- 5 februari,  H. Mis;  Carnavalsoptocht 
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- 1967 Carnavalswagen’t Menke Stoplicht, Jan IV, 2de Gouden Rog, 178 punten. 

Aparte prijs: mooie verzilverde beker.(28 april speciale feestavond, waarvoor 32 

mensen uitgenodigd. Deelnemers wagen 1967, 8 dames 11 heren. Bouw 

carnavalswagen 1000 uur 

- 6 februari 1967 Kinderactiviteiten.  

- 10 april 1967 ALV van Horn 

- 30 april 1967 toeristische buurtrit (voorjaarsrit) van Paulusbuurt,  

Kempenroute, 140km  mooiste deel Limburg en Brabant (27 auto’s, 97 

deelnemers) 

- 29 oktober 1967 rijwieltocht .’Jan van Weert’ 

- 10 nov 1967 ALV van Horne; 35 leden; Hermans en Dibbets herkozen 

2 december 1967 Sinterklaasfeest,(48 kinderen) in Amicitia,  

- Kienavond 8 dec. Lenders 

- Jaarverslag 1967: ledenvergaderingen 3, gemiddeld aantal aanwezigen: 35.  

 

 

                                         1968 

 

 

- 19 jan. ALV; zesde lustrum van Vereniging 

- 2 febr. 103 leden-gezinnen;1968 contributie fl 15  

- 16 febr. gecostumeerd buurtbal Lenders; goed bezocht 

-  Carnavalswagen, een enorm gevaarte: 15 m lang, 4.5 m breed en 4.5 m hoog 

‘Mèr Driek dao gaon dien binneleidingen’,  kosten fl 3000). Bouwen 

carnavalswagen 1000 uur. Frank I, 3de Gouden Rog Beker (na drie keer vast in 

bezit, eerste keer in Weert. (Wagen kreeg ook eerste prijs in Roermond) 

- Prinsenwagen (prins uit Heiligenbuurt: Frank van Lammeren);  (500 uur)-  

- 26 februari kinderoptocht  

- Carnaval buurtmedailles uitgedeeld (40) 

- 22 april  ALV (bestuur + 30 leden); van Horne hotel, over Carnaval, toeristische 

buurtrit en andere zomeractiviteiten:  

- 19 mei Toeristische buurt-autorit, 25 auto’s, 70 deelnemers  

- 26 mei rijwieltocht georganiseerd door gymnastiekvereniging ‘Jan van 

Weert’(30 deelnemers 

- tekort aan geld 

- Weinig aanvragen babysitdienst 
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- 25 okt 1968 ALV. Hotel van Horne. Hermans voorzitter, 30 leden; Secretaresse 

unaniem herkozen. Wordt regelmatig gepraat over bestuursuitbreiding  met 

jeugdleden, steeds onvoldoende belangstelling 

- 30 nov. Sinterklaasbezoek kinderen t/m derde klas (40 kind)(60 kinderen) 

- 20 dec. kien-avond (120 leden) 

 

                                            1969 

 

- 5 jan. buurtmis Sint Martinuskerk, voor levenden en overledenen 

- 24 jan. ALV in hotel van Horne; 30 aanwezigen. Nadelig saldo van 250,00  

- 14 feb. buurtcarnavalsfeest Lenders 

- 17 febr. Kinderoptocht.  

- Carnavalsoptocht Burgemeisters, 2de prijs Sjaak I; Speciale bijdragen buurt 

690,00 

- Kinderoptocht in het water gevallen 

- Lintjesregen rond 1969: 19 personen. Onderscheidingen door Prins carnaval: 4 

Hermans, Raemaekers-Poell, Tonny Cuypers-Janssen (liedje) en Hans 

Könemann (coördinator buurt-jeugdcomité) 

- 16 mei , ALV, 50 leden, veel jongeren 

- 30 mei  gezelligheidsrit 

- 1969 contributie ook fl. 15 ,negatief saldo mei vanwege dubbele deelname 

1968 (daarom 1970 naar 20 gulden) Eindejaar buurtkas leeg 

- 8 juni 1969. Paulusbuurt toeristische autorit. ‘Maasvallei en Peel’ Vlot verlopen, 

bijna 100 personen; fl. 5 per auto 

- Buurtdropping 1969. Te weinig opgaven  

- Juni 1969 deelname aan voetbaltoernooi door elftal , georganiseerd door 

buurtschap ‘Molenveld’ op het terrein Tungelroy bij ‘de Toerist’. Te weinig 

deelnemers om door te gaan 

- aug. logo veranderd (bp tegen rode achtergrondcirkel) en naam nu 

‘’buurtschap st paulustraat’ 

- 7 nov.  ALV (zwak bezochte vergadering; buurtkas leeg,  contributie naar fl. 20 

in 1970. De heren Cuypers en Frenken herkozen (als gewone bestuursleden)  

- Babysitdienst gehandhaafd tot eind december ‘fl. 1 per uur tot middernacht. 

- 29 nov buurt-sinterklaasfeest 

- 12 dec 1969 kien-avond 
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                                                         1970  

- 91 leden;1970 contributie 20 gulden 

- 6 febr. Buurtcarnavalsbal bij Trefpunt Lenders 

- Carnavalsperiode bijna 300 gulden uitgegeven  

- Koninginnedag groots gevierd; 5 mei 1970 – bevrijdingsdag- 

buurtjeugdmiddag, geslaagde kinderfeestdag  met 70 deelnemers; 

- Toeristische route 

- 27 okt.  bestuursvergadering  

- 20 november ALV: bestuur + 13 leden, Hermans herkozen als voorzitter; 

jongeren hun eigen bestuursformatie. (of jongerenlid in bestuur).Oprichting 

Carnavalscomité; kleurendia’s Frans van Hoof Algerije na deze vergadering. 

Buurtkas leeg. 

- 28 november 1970, Sinterklaas  in  Militair Tehuis (17 kinderen) 

-  11 dec. Kien-avond Slechts zeven jongeren kwamen opdagen voor 

jongerenbijeenkomst op 12 dec; herhaling op 29 dec 

 

                                               1971  

 

- Contributie 1971: 20 gulden; aantal leden 90 

- 19 febr. gekostumeerd buurtbal 

- 4 dec. buurt Sinterklaasfeest op K.M.T., 30 kinderen, bijna evenveel ouders 

(rood bp logo op uitnodiging) 

- 17 dec. Carnavalscomité benoemd ( 13 jan 1972 uitnodiging tot opgave 

deelname: 24 personen) Onderscheidingen aan 16/18 personen. Kosten 747,00 

- 17 dec.: kien-avond in voormalig van Hornehotel. 

 

8                                                        1972 

 

- 11 februari buurtcarnavalsbal Trefpunt Lenders; (27 deenemers?) 

- 13 febr Carnavalsoptocht  

- 14 februari, kinderoptocht  

- Ledenlijst 1972: 89 leden: Antonius, van Bommel, Drehman, Langpoort, 

Hubertus, Hieronymus, Joris, Maartenslaan, Paulusstraat, Lindanus, Servatius 

en Willibrordus, 
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- Okt 1972, Raemaekers-Poell zegt functie op 

- Opgaveslips babysitten (6) datum: Phily 15jaar 

 

 

                                         1979 

 

 

- 14 dec. ledenvergadering + kien-avond 

 

 

                                                     1980 

 

- 22 jan.: 220 buurtgezinnen 

- 4 febr Carnavalsbespreking (20 personen). Meedoen met Carnavalsoptocht 

- 1 juni: gezelligheidsrit 

 

                                                       2001 

 

- 14 dec.,  jaarvergadering in ‘Poort van Limburg’; afscheid Jan Frenken. Fr van 

Tuel, secretaris. W. Berghuis, voorzitter. Henk voorgesteld als nieuw 

bestuurslid. Lily van Brussel Secretaris geworden 

- Evaluatie kermisgebeuren 2001 i.v.m. verkeersveiligheid Heiligenbuurt (7 april   

1999 B.O.B. opgericht) 

- Vereniging financieel gezond: termijnrekening 2.750 gulden; bank + kas fl. 

2.400 

 

                                                         2002 

 

- Contributie: 12 euro 

- 5 mei  wandeling 

- 23 juni fiets- en puzzeltocht met BBQ  

- aug buurt- BBQ; 
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- 3 dec. Sinterklaasfeest 

- 13 dec.  jaarvergadering (Berghuis afgetreden, als erelid benoemd, Henk 

voorzitter, Lily van Brussel, Secretaris, Fr van Tuel, penningmeester 

 

                                                        2003 

 

- 18 mei, geplande wandelmorgen ging niet door, slechts 8 aanmeldingen 

-  29 juni fiets- en puzzeltocht + BBQ (geslaagd, 64 deelnemers), 

-  eind aug BBQ (130 deelnemers),  

- 5 okt. met touringcar naar themapark ‘Mondo Verde  (37 deelnemers),  

- 3 dec Sinterklaaseest (slechts 11 kinderen).  

- 30 augustus ‘Groot Heiligenbuurt Zomerfeest: 1e lustrum’, St Jorisstraat 

- Ledenlijst 2003: 114 

- Contributie 12 euro 

- B.O.B. project: omheining Lindanusplein (4.537,50) 

- April 2003 begroting  renovatie Lindanusplein; eindejaar jeu de boules baan 

klaar, Club ? 

        

                                                       2004 

 

- 9 januari jaarvergadering in Poort van Limburg met Nieuwjaarsborrel, daarna 

kienen. (375 euro voor prijzen).  Frans van Tuel treedt af als penningmeester, 

erelidmaatschap gegeven  

- Contributie 2004: 15 euro; 119 leden 

- 31 mei: fiets-, wandel- en puzzeltocht, 

- 10 juli grote buurt-BBQ,  

- 24 okt herfstactiviteit 

                                          

                                                           2005 

 

- 7 Jan jaarvergadering, nieuwjaarsborrel en kienen: 55 personen  
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- Contributie blijft 15 euro 

- 10 april voorjaarswandeling,  

- 26 juni fietstocht met BBQ; 

- 27 aug grote buurt-BBQ;  

- 30 okt herfstactiviteit;  

 

                                                        2006 

 

- 6 jan ALV + nieuwjaarsborrel en kienen (Golden Tulip) (53 personen) 

- 109 leden, 3 ereleden 

- Contributie verhoogd naar 20.00 euro 

- 23 april jaarlijkse fiets- en puzzle-tocht met BBQ 

- Van 9 juni tot en met 9 juli feesttent op Lindanusplein vanwege voetballen 

(Rob Nijssen) 

- 1 juli daar de jaarlijkse BBQ (avond deze keer) 

- Financieel verslag over 2006: (J. de Kok) saldo 31/12/2005 2327,91; 31/12/06 

4.585, 22, toename 2.257,31. Inkomsten, inclusief lidmaatschap, 5.080,80 

                                                    

                                                             2007 

 

- 5 jan jaarvergadering en kienen (55 personen) bij Café t’Anker aan het Bassin; 

geen receptie.  

- Ledenlijst eindejaar 108 

- 20 mei 2007 Boerengolf in Kelpen  

- Grote BBQ afgelast (geen medeorganisatoren). 

- 2 sept fiets- en puzzeltocht (20 km) + BBQ (de Sluis) 

- 15 dec. ALV eindejaaractiviteit in Amicitia (52 personen) 

- Financieel verslag 2007: saldo 31/12/2006 4.585,22 en 30/11/07: 6.072,28, 

toename saldi 1.487,06; inkomsten 2.638,81 

                                   

                                                              2008 
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- Contributie 20 euro; 110 leden. Steeds moeilijker mensen te motiveren deel te 

nemen, weinig animo. 

- 70-jarig bestaan Vereniging  

- 18 mei boottochtje St Pietersberg (30 deelnemers)  

- vanwege geringe animo dit jaar geen Fietstocht-BBQ en ook geen grote BBQ;   

- 3 juli 2008, notitie van Frans van Tuel: Het buurtschap St Paulusstraat bestond 

uit de bewoners uit het oudste gedeelte van de Paulusstraat en die liep niet 

verder dan de woningen die lagen tussen de Langpoort en de afslag naar de 

Lindanusstraat. Eind jaren veertig van de vorige eeuw werd d Paulusstraat 

doorgetrokken tot het huidige verkeersplein bij makelaarskantoor Saelmans en 

ontstonden de Drehmansstraat, Lindanusstraat en Sint Antoniusstraat. De 

bewoners van de twee laatstgenoemde straten konden evenals die van de St 

Maartenslaan lid worden. In de zeventiger jaren traden er steeds meer 

bewoners uit de andere ‘heiligenstraten’ toe. Tot het jaar 1981 was Theo 

Hermans de voorzitter. Wegens verhuizing uit de buurt legde hij zijn functie 

neer en werd opgevolgd door Truus Fokker-Grein, die woonde in de St. 

Jorisstraat. Het toenmalige bestuur stelde in het midden van de jaren tachtig 

voor om over te gaan naar de buurtbenaming Heiligenbuurt. Dit omdat 

inmiddels alle straten met een heiligennaam tussen Stationsplein en 

Maaseikerweg vertegenwoordigd waren. De bewoners van de 

Hieronymusstaat  bleven lid van de Emmasingelbuurt, maar konden toch lid 

worden.  

- 21 sept lustrumdiner ‘Holy Walking Dinner’ bij Hostellerie Munten (130 

deelnemers) 

- Jaarvergadering en kien-avond  15 december (ruim 50 personen); Nel Weegels 

afgetreden en erelid 

- Financieel verslag 2008: saldi 30/11/07: 6.072,28; 30/11/08:4.388,08 (afname 

saldi 1.684,20)Inkomsten: 3.840, 24 

                                                          

                                                          2009 

 

- 17 mei puzzel-wandeltocht  + BBQ (39 deelnemers?) 

- 13 sept,  bowling open (niet doorgegaan) 

- klacht dat vanwege lage opkomst activiteiten moeten worden afgelast 

- 12 dec ALV + Kienen in ‘t Morregat 
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- Financieel verslag: saldi 30/11/2008: 4.388,08; 30 nov 2009: 5.317,03; toename 

saldi 928,95. Inkomsten: 3.165,20 

- Contributie 25 euro 

 

                                                     2010 

 

- Leden 111 

- 4 juli Dag van de Lach met Frans Adriaens + eindejaar  

- 12 dec ALV + Bingo in Amicitia  

- Slechts twee activiteiten vanwege geringe animo 

- Financieel verslag. Saldi 30/11/2009 5.317,03; 30/11/2010: 5.908,30. Toename 

saldi 591,27. Inkomsten 3.541,79 

 

                                                       2011 

   

- 26 juni buurtfeest bij Hostellerie Munten. Walking dinner (65 deelnemers) 

- eind 2011 109 leden, waarvan 2 erelid 

- juli  Twee Freds verzocht door bestuur Activiteitenwebsite op te zetten. 

Activiteitencommissie met Fred Coppen (website), Harry Schilder, Bas van 

Brussel, Cor van Dijk, Ad Jongen, Ger Timmermans, Fred Timmermans en Fred 

Janssen (voorzitter) In september rondschrijven, 21 okt eerste vergadering  

- 11 december ALV. Rad van avontuur i.p.v kienen) Activiteiten voor 2012 nog 

niet bepaald 

- Eind december Fred Janssen over bridge-drive; niet genoeg bridgers in de 

buurt 

- Financieel verslag: saldi 30/11/2010: 6.683,30; 30/11/2011;5.752,87; afname 

saldi 930,43. Inkomsten:3.167,89 

                                                 2012 

- Contributie blijft 25 euro; 103 leden 

- In 2012 problemen over de bridgedrive waarbij verwijt meer vreemden dan 

bewoners Heiligenbuurt, gesubsidieerd door de Verenigingskas  



 

14 

 

- Aankondiging bestuur wil aftreden want geen animo voor activiteiten, 

bevestigd door ervaringen van Activiteitencommissie 

- Sept bridgedrive georganiseerd door Fred Janssen (minimale opkomst) 

- ALV dec, bestuur treedt af (Henk herkiesbaar onder voorwaarden) 3 personen 

in bestuur. Fred Coppen, Fred Janssen en per 1 juli 2013 Toon vissers 

 

                                                     2013 

 

- 26 mei bezoek Overloon gepland; gaat niet door vanwege weinig animo 

- Juli  Activiteitencommissie ontbindt zichzelf 

- 15 dec. ALV + rad van Fortuin:  50 deelnemers 

- Financieel overzicht: saldi 1 dec 2012:6.426,28; 1 dec 2013: 6.426,96; toename 

saldi 0,68. Inkomsten: 2.100,56 

- 69 leden (gedaald van 103 in 2012), waarvan 2 ereleden 

 

                                                      2014 

 

- Enquête in januari (50 respondenten) ‘van Sociaal naar Functioneel’ 

- 24 juni eerste inloopmiddag (25 deelnemers) + website ? ; 

-  aug 2014: keuze uit twee soorten lidmaatschap: betalende of informatie 

- 14 september BBQ Bethelkerk 

- 6 november 2de inloopavond (Thijs Moons) 

- Financieel overzicht: saldi 1/12/2013: 6.426,96; 30/11/2014: 5.877,98. Afname 

saldi 548,98. inkomsten: 3.068,01 

- 15 dec.  ALV in Amicitia, 54 deelnemers 

                                       

                                               2015 

 

- Inloopavond 5 maart (vooral herinrichting (en website?) 

- Sept. BBQ in Bethelkerk (53 deelnemers) 

- 13 dec ALV (70 deelnemers)  
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- Financieel verslag: saldi 1/12/2014: 5.787,48; 30/11/2015: 5.533,78; afname 

saldi 253,70.Inkomsten 3.577,23 

- 73 leden, waarvan 1 erelid 

 

 

Wordt vervolgd !!!!! 


