kwartaalblad van de Vereniging Dorpsbelang Hees | losse nummers € 2,50 | jaargang 24 | maart 2014

stenenbankberichten
Uitnodiging algemene ledenvergadering 2014 en lezing/presentatie
Vereniging Dorpsbelang Hees
Donderdag 10 april in de Petruskerk
Aanvang 20 uur (kerk is open vanaf 19.30 uur)

Agenda:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Opening
Mededelingen
Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 11 april 2013
Terugblik 2013
Jaarverslag 2013 penningmeester
Verslag kascommissie, decharge penningmeester
Benoeming nieuwe kascommissie 2014
Concept begroting 2014
Toelichting te voeren beleid en plannen 2014
Rondvraag

Korte pauze
11 Lezing/presentatie over de historie van Hees door Henk Rullman, ondersteund door
zang/declamatie door Dorien Langenkamp
Na afloop wordt er een drankje geschonken
De stukken behorend bij agendapunt 3 staan in deze Stenen Bank-berichten. Voor punt
4 en 9 verwijzen wij u naar de Stenen Bank-berichten van december 2013. De stukken
behorend bij agendapunten 5 en 8 liggen vóór de aanvang van de vergadering ter inzage.
Wie al eerder hiervan een kopie wil ontvangen, kan contact opnemen met de secretaris
(bel 024-3770765 of mail naar secretariaat@dorpsbelanghees.nl). Alle stukken staan
vanaf half maart op de website van de vereniging.
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Jaarverslag 2013
Door: Wilma van Seters

Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Hees (11 april 2013)
Aanwezig: Ton van Seters (voorzitter), Wilma van Seters (secretaris), Jacques Huybrechts (penningmeester)
en de bestuursleden Siebold de Graaf en Toon de Goede en dertig VDH-leden.
De voorzitter heet de aanwezigen welkom bij de 22e algemene ledenvergadering van de vereniging.
Vijf leden hebben zich afgemeld, waaronder bestuurslid
Miny Schennink.
Verder vermeldt de voorzitter, dat de brug over de Waal,
die onze wijk Hees verbindt met de overkant, ingevaren
wordt op 20 april en dat deze opengesteld zal worden voor
verkeer rond 30 november 2013.
Op onze website staat een oproep aan belangstellenden
voor een lezing door Eddie van Haren van het Gelders
Leefmilieu over zonnepanelen. Mevrouw M. KroonThoonen merkt op dat als je voor 1 mei besluit tot aanschaf
ervan je van de gemeente max. € 1000 subsidie kunt krijgen.
Het verslag van de Algemene ledenvergadering van 12
april 2012 wordt zonder additionele punten goedgekeurd
door de aanwezigen en dus gearresteerd met dank aan de
secretaris.

Terugblik 2012
De werkgroepen Historie, Groen Hees, Ruimtelijke
Ordening, de Stenen Bank, Milieu, Bouwdorp Hees (en kinderactiviteiten) verzetten weer veel werk. De voorzitter
vraagt hiervoor applaus van de aanwezigen. Verder deelt
hij ook mee dat de redactie van de Stenen Bank is begonnen
met uitgave in kleur van dit blad en dat dit door de leden
zeer gewaardeerd wordt. Er is inmiddels ook een nieuwe
werkgroep opgericht – de werkgroep Cultuur, die al heel
wat plannen heeft voor dit jaar. Hij stelt ook de nieuwe
hoofdredacteur van de Stenen Bank, Peter Waterkoort,
voor aan de aanwezigen. Er worden geen vragen gesteld
door de aanwezigen.

Exploitatieoverzicht en verslag kascommissie
De penningmeester geeft uitleg over het exploitatieoverzicht en het financieel overzicht van 2012. We sluiten 2012
af met een exploitatietekort van € 1690.
Door een van de aanwezigen wordt de vraag gesteld of de
gemeente – i.v.m. het feit dat zij buurtverenigingen graag
willen zien functioneren – nog een financiële verplichting
heeft ten aanzien van buurtverenigingen. De voorzitter
antwoordt dat van een verplichting geen sprake is, maar
dat zij wel financieel wil ondersteunen d.m.v. subsidies.
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Het exploitatieoverzicht over 2012 wordt goedgekeurd
door de aanwezigen. In verband met het exploitatietekort
zal het bestuur in de toekomst contributieverhoging moeten overwegen, op zoek moeten naar meer adverteerders
of anderszins een invulling moeten geven aan het verkrijgen van meer geld in kas indien wij de activiteiten en uitgaven hiervoor op het huidige niveau willen houden.
Daarna deelt de kascommissie, die dit jaar bestond uit de
heer Anton Beljaars en mevrouw Trees Stoep, mee dat de
penningmeester zijn werk tot tevredenheid heeft uitgevoerd. De heer Beljaars vraagt de ALV om de penningmeester en het bestuur te dechargeren voor de jaarrekening
over 2012. Aldus geschiedt.
Hierna wordt een nieuwe kascommissie voor 2013
benoemd, bestaande uit de heer Anton Beljaars en
mevrouw Ingrid Kemperman.

7 september: Dorpsfeest in en om de Petruskerk
2 november: Halloweenfeest voor de jeugd (onder
voorbehoud)
nov./dec.:
Sinterklaasfeest voor de jeugd
(Iedere tweede zondag van de maand Bachcantates o.l.v.
dirigent Wouter van Haaften)
De voorzitter zegt nog dat andere suggesties ingediend
door leden geaccordeerd kunnen worden mits de voorwaarden goed zijn.

Begroting 2013
Aan de hand van een overzicht wordt door de penningmeester uitgelegd hoe de inkomsten en uitgaven voor 2013
eruit zullen gaan zien, mits aan ons de aangevraagde subsidie van de gemeente, waarover we nu nog in onderhandeling zijn, wordt toegekend. Er wordt een tekort voorzien
van € 870. De voorzitter vraagt of de aanwezigen akkoord
kunnen gaan met deze begroting voor 2013. De aanwezigen accepteren deze.

Benoeming nieuw bestuurslid

Rondvraag

William Thoonen heeft zich aangemeld als bestuurslid. De
voorzitter vraagt hem zich even voor te stellen.
Aangezien geen andere kandidaten zich hebben aangemeld, gaat de vergadering akkoord met Thoonens benoeming. Hij wordt nu uitgenodigd aan de bestuurstafel.
De voorzitter blijft onder de aandacht brengen dat
vooral jonge leden heel erg welkom zijn om t.z.t. oudere
bestuursleden te kunnen vervangen.

- De heer Van Eck deelt mee dat de Driestroom nieuwbouw
gaat plegen op de hoek Planetenstraat/Kometenstraat en
dat hij op verzoek van de Werkgroep Ruimtelijke Ordening
er een oogje op houdt en hen zal informeren.
- De heer Van Raay schreef een email aan het bestuur
over artikelen van Jacques de Vroomen in de Stenen Bank,
waarmee hij het absoluut niet eens kon zijn. De voorzitter
antwoordt dat hij de hele redactie daarover inlichtte en
dat er wel een reactie op zal komen.
Voorts haalt de heer Van Raay het gekraakte oud-KNVBpand in de Schependomlaan aan. De voorzitter antwoordt
dat de buurtbewoners i.s.m. de wijkagent en de gemeente
hiermee al tijden aan de gang zijn.
- Mevrouw Kroon-Thoonen, de heer Jos Hekking en de heer
Dick van Eck: het voetpad bij de Energieweg ontbreekt
en de afslag na de bushalte bij de Wolfskuilseweg is zeer
gevaarlijk en onduidelijk. De voorzitter zal e.e.a. onder de
aandacht brengen bij de wijkmanager en de wijkwethouder en aandringen op verbetering.

Beleid en plannen 2013
12 januari:

Nieuwjaarsreceptie met zang door het Koor
van de Straat
11 april:
Algemene ledenvergadering
13 april:
Concert door het Nijmeegs Strijkersgilde
met kortingsbonnen à € 2,50 voor VDHleden
13 mei:
Wijkschouw per fiets met de wijkbeheerder
van de gemeente Nijmegen (vertrek bij de
Petruskerk om 14 uur)
25 mei:
Bloemententoonstelling in de Petruskerk
georganiseerd door de Werkgroep Cultuur
i.s.m. de Heese afdeling van Groei en Bloei
8 en 9 juni:
Open tuinen dagen in Nijmegen, o.a. in Hees
22 juni:
Midzomernachtconcert
4-9 augustus: Bouwdorp in het Kometenpark

Lezing
Na afloop van de ALV geeft Thea van Vroenhoven (Pithos
Kunst en Cultuur) een zeer interessante lezing over architect Pierre Cuypers, architect van het Rijksmuseum en de
Antonius Abt Kerk aan de Dennenstraat.
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Activiteiten 2014
−− Algemene ledenvergadering: donderdag 10 april vanaf 20 uur in de Petruskerk,
gevolgd door een lezing over de historie van Hees door Henk Rullman,
ondersteund door zang/declamatie door Dorien Langenkamp
−− Concert Nijmeegs Strijkersgilde: zondag 27 april om 15 uur in de Petruskerk,
zie pagina 4 en de achterzijde van de Stenen Bank voor ledenkorting van € 2,50
−− Midzomernachtconcert: zaterdag 21 juni om 19.30 uur in de Petruskerk
−− Bouwdorp Hees: 17 tot en met 22 augustus in Dorpspark Hees (Kometenpark)
−− Dorpsfeest: zaterdag 6 september van 16.30 tot 20 uur in de tuin van de
Petruskerk
−− Ommetje Hees: zaterdag 4 oktober vanaf 20 uur

Overige activiteiten
−− Bachcantates: in de Petruskerk om 19.30 uur op zondag 13 april, zondag 11 mei
en zondag 8 juni

Leden van het bestuur en de werkgroepen
In 2013 hebben de volgende leden zich vrijwillig ingezet voor onze vereniging:
Bestuur

Werkgroep Bouwdorp Hees

Werkgroep Historie

• Ton van Seters, voorzitter

• Monique Vermeulen, voorzitter
• Debby Wilschut
• René Kievits
• Ilona Jansen
• Bianca Eijkhout
• Janneke van der Plas (vanaf eind 2013)
• Menno Sengers (vanaf eind 2013)
• Fiona van Deventer (vanaf eind 2013)

• Jan Brauer, voorzitter a.i.
• Henk Termeer
• Ernest Verhees

• Wilma van Seters, secretaris
• Jacques Huybrechts, penningmeester
• Siebold de Graaf
• Miny Schennink-Paus
• Toon de Goede
• William Thoonen (vanaf april 2013)

Redactie de Stenen Bank
• Peter Waterkoort, hoofdredactie
• Minke Veldhoen, eindredactie
• Henk Termeer
• Jacques de Vroomen
• Wilma van Seters
• Simone Weijs, vormgeving
• Frank Jongejan, fotograaf
• Theo Verheggen (vanaf september 2013)
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Werkgroep Cultuur

Werkgroep Milieu
• Ton van Seters, voorzitter
• Toon de Goede

Werkgroep Ruimtelijke Ordening

• Miny Schennink-Paus, voorzitter
• Dick van Eck
• Tony Schouten
• Emely de Graaf
• Siebold de Graaf
• Ben Schennink

• Jan de Kanter, voorzitter
• Mike Rijken (tot medio 2013)
• Siebold de Graaf (tot september 2013)
• William Thoonen (vanaf september 2013)
• Bea van Zijll de Jong - Lodenstein
• Anton Beljaars
• Wendie Joosen (vanaf medio 2013)

Werkgroep Groen Hees

Website

• Ab Verheul, voorzitter
• Arie Kooy
• Mieke Welschen
• Kees Eekhout
• Susan Pot

• Jacques Huybrechts

