
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Heiligenbuurt op zondag 27-

1-2019 om 15.00 uur. 
          

Aanwezig waren: Peter van Akkerveken, Annie Bensen en Sjra Clerkx, Kitty en Wim 

Beumer, Jealine Bos en Nordin, Mevr. M van Brussel, Bas en Lilly van Brussel, Joep en 

Marie-Thérèse Cillekens, Marso Colaris en Harry Nefkens, Jac en Truus Coppen, Fred 

Coppen, Diny Coppen,  Maldie de Corti, Hans en Carla Delheij, Harry Derks, Gonnie en Cor 

van Dijk, Jan Frenken, G. van Gorp, Ton en Marieke Hendriks-Guelen, Aga Hengeveld, 

Margriet Hermans,  Martin en Marianne Hinkens, Jos Holthuizen, Ronald Hut en Lilian van 

Grimbergen, Jacques van Leeuwen, Jos Pohlmann en Marlou van Bussel, Trudy van 

Kasteren, Helmi Lenders en Martin Wouters, Harry en Mien Meeuwissen,  José Moers-

Baetsen, Phily Raemaekers, Jan en Tiny Rietra,  Henk en Tiny Roelofsen, Alie Roelofsen en 

Rudi Kovac , Harry en May Schilder-Bongers,Esther Styfs en partner, Ger en Toos 

Timmermans, Toon en Ryan Vissers, Jan van de Vorst,  Thieu en Toos Zusterzeel, .      
 

De vergadering wordt geopend door de voorzitter Marieke Hendriks: 

- Het aantal leden in 2018 is 102 plus 2 ereleden. 

- De contributie blijft 25 euro in 2019. 

- Terugblik 2018 activiteiten: Bingo bij de Gotcha, BBQ in de tent op het 

Landanuspleintje, Weerse prei in Don Bosco en Sinte Merte. Allemaal leuke 

activiteiten. 

 

Notulen van 28-01-2018 worden goedgekeurd. 

 

Finance 

Gonny licht het financiële verslag van 2018 toe. Bank en kas totaal 2.340 euro. 

Er wordt voorgesteld om de contributie met ingang van 2020 te verhogen naar 30 euro per 

adres. De leden gaan akkoord. 

Kascontrole: het financiële verslag wordt goedgekeurd. Bas van Brussel geeft een ludieke 

toelichting. Er is decharge verleend. In de nieuwe kascommissie neemt Truus van Gorp 

afscheid en wordt opgevolgd door Harry Meeuwissen.  

 

Jos Pohlmann zal de foto’s van de BBQ op Facebook zetten. Er wordt een oproep gedaan 

aan iedereen die foto’s van de Heiligenbuurtvereniging heeft deze op Facebook te plaatsen. 

 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur zal ook in 2019 aanblijven. Wie heeft belangstelling om een functie van 

voorzitter, penningmeester of secretaris op zich te nemen? Graag reageren met naam en 

toenaam, bij voorkeur op info@heiligenbuurt.nl . 

 

Activiteiten commissie 

De huidige activiteiten commissie neemt afscheid maar niemand ervan is aanwezig. Morgen 

wordt bij de leden de welverdiende bloemen bezorgd. Er wordt een nieuwe activiteiten 

commissie voorgesteld bestaande uit Lilian van Grimbergen, Esther Stijfs, Marlou van 

Bussel en Geert Jan Boot en in de vergadering worden zij aangenomen. Vervolgens stellen 

de dames zich voor; Geert Jan is niet aanwezig. Ook delen zij flyers uit teneinde na te gaan 

aan welke activiteiten men behoefte heeft. Zij hebben een e-mailadres waar men zich kan 
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opgeven: activiteiten.heiligenbuurt@gmail.com .  Dit e-mail adres wordt ook op de website 

geplaatst.  

 

Rondvraag  

Er is een vraag van Marie- Thérèse Cillekens voor een ramenwasser. Truus van Gorp heeft 

een ramenwasser die ingezet kan worden. 

Henk Roelofsen pleit voor een korting op de contributie voor oudere alleenstaanden. 

Er zal op de website een menu-item worden geplaatst over de nieuwe activiteiten commissie 

omtrent aan- en afmelden i.v.m. activiteiten. 

 

Presentatie AED Solutions 

Na deze vergadering zijn naast de leden ook niet-leden welkom. 

Maurice Zonneberg geeft een presentatie over de AED inzet in onze buurt. Maurice legt op 

kundige wijze uit wat er zoal moet gebeuren om een adequate inzet van een AED te 

bewerkstelligen. De AED moet worden aangeschaft en publiekelijk toegankelijk zijn. De 

AED moet op een zo centraal mogelijke plaats worden opgesteld en alleen door bevoegden 

te gebruiken zijn. Hiertoe zullen in de wijk zo’n 10 tot 15 vrijwilligers moeten worden 

opgeleid voor de bediening van de AED.  

Er zal een werkgroep worden opgericht die de mensen uit de buurt gaan benaderen in 

hoeverre men bereid is om de AED inzet tot een succes te maken. Hierbij wordt gedacht aan 

sponsoren, bijdragen van buurtbewoners, vrijwilligers, of je wel of niet gereanimeerd wenst 

te worden etc.    

Na deze presentatie wordt Maurice bedankt voor zijn heldere presentatie. 
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